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BUDAPI,ST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT
POLGARMESTER

l*oro

Kdsztilt a Polgdrmester 2020. dprilis 22-re tervez e t t hatdr oz at dnak me ghozat ala c dlj dbdl
Kdszitette : Dr. Lukics Titanilla Vagtonhasznositrisi Irodavezetd

T{rsv: Javaslat a Szerb Antal Gimniiziumban 6s a
Batthyriny Ilona Alta}inos Iskoliban
megval6sitand6 sportfejlesztds beruh6"ris
tdmogatiisiira

Tisztelt K6pvisel6 Asszony/itr!

Tisztelt Gazdasigi ds Pdnziigti BizoUsttgi Tag!

Tisztelt Kbzneveldsi, Kutturdlis, sport, Ifitistigi- ds Gyermekvddelmi Bizofistigi rag!

I. A K6pvisel<i-testtil et a 2018.04.25-i iil6sdn mrir trirgyalta a Budapesti vasutas sport
club - Zugl6 Kdzhasznl Egyesulet (tov6bbiakban: svsb-zugl6) 6ltai a 1164 Budapest,
Batthyiiny Ilona u. 12. szrinr alatti Szerb Antal Girnnriziumban megval6sitand6, egy szabadt6ri
kizilabdapdlyrija kialakitiis6ra vonatkoz6 beruh6zds tervdt. A Kdlvisel6+estui"iL rcZtzOts.
(1V.25.) szlmri hatiirozatiival tgy ddntott, hogy biztositja a kivitelez6s megval6sit6srinak
dsszkrilts6ge (megkdzelit6leg bruttl 37.329.423,- Ft) 30 %o-os onrdszEt, legfeljebb
I 1.198.827,- Ft dsszeget. (l . sz. mell6klet)

A Kdpviselo-testtilet felkirte a Polgiirniestert, hogy a hatirozat v6grehajt6s6hoz a Kdpvisel6-
testtilet soron kovetkezo til6s6re terjessze elo a Budapesti vasutas Sport club - zuglo
Krizhasznfr Egycstilet szabdlyszenien benyujrott egyedi k6relm6t, majd a tdmogatesi
szerzodcs lervezetirol kirje ki a Tiimogatiisokat vizsg6l6 Iroda v6lem6nydt, ds kizri'r6lag
annak jJviihagyri enged6lyezdse esetin tegye meg a sztiks6ges int6zkeddseket, egyben
t'elhatalniazta a hatiirozatban foglaltak szerinti, a pitlyizai benrujtasdhoz sziik?ges
jognf ilatkozatok is tulajtlonosi hozzijirulis kiadrisrira, valamint a tdmog;t6s elnyer6se eset6n
is aunak idejdre, az ingatlan haszndlatiinak az Eszak-Pesti Tankeriileti KOzponnal k6zdsen
nregkcitendo hiiromoldalfi megrillapodris atapjdn a hatrilyos rendelkizdsek szerinti
biztosit6srira.

A hatirozatnak meglLleloen a beruh6zris pontos mtiszaki tartalma ds osszege kidolgozisra
keriilt, amely sordn a 162/2018. (1v.25.) sziimt hatiirozatban foglalt brutr| 37.329.423,- Ft
6sszkdltsigr<il ekireldthat6an brutt6 38.073.315,- Ft-ra m6dosulna. Ennek 6rtelm6be n a 30yo-
os 6nrdsz is tdbb, azaz brutt6 11.421.994,- Ft lemrc. (2. sz. mell6klet)

II. A Kip'isel5-testtilet a 2018.04.25-i tilds6n miir tiirgyalta a Budapesti vasutas sport
Clulr Zugl6 l(.izhasznir Egyesiilet (rov6bbiakban: BVSC-Zugl6) 6ltal a I 164 Budapest,
Gr',reinu u. 13. szdnr :ilatti Banhyri,y Ilo,r Altalanos Iskol6ban megval6sitand6, egy
s:ra[.'l, iti't i ki'zilairdapilf iia kialakitrisiira vonarkozo beruhiizris tervdt. A K6pvisel6-testiilet a
163'1013. (l\'.),5.) szint harirozatival irts)' ddnrdtt, hogy biztositja a kivitelezds
nregval6sitisiinali cisszk<iltsdge (megkdzelit6leg brutt6 47.04g.g36,- F0 30 %-os tinr6szdt,
legfeljebb 14.114.651,- Ft dsszeget. (3. sz. melldklet)
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A Kdpvisel6-testiilet t'elkdrte a Polg6rmestert, hogy a hat6rozat v6grehajt6srihoz a Kdpvisel6-
testtilet soron kdvetkezo iil6s6re terjessze el<i a Budapesti Vasutas Sport Club - Zttgll
K<izhasznt Egyestilet szabdlyszenien benytjtott egyedi kdrelm6t, majd a t6mogat6si
szerzodis ten'ezetdr<il k6rje ki a T6mogatrisokat Vizsg6t6 Iroda v6lem6nydt, 6s kiz6r6lag
annak j6vrihagy6 engedilyezdse esetdn tegye meg a sziiks6ges int6zkeddseket, egyben
felhatalmazta a hatdrozatban foglaltak szerinti, a p|ly{zat benyrijtrisrlhoz sziiksdges
jogny'ilatkozatok is tulajdonosi hozz6j6ruLis kiadiisdra, valamint a tdmogatiis elnyerdse esetdn
ds ar.rnak idejdre, az ingatlan haszn6l al nak az Eszak-Pesti Tankertileti Kdzponttal k6zdsen
megkcitend6 harornoldalir meg6llapod6s alapjin a hatrilyos rendelkez6sek szerinti
biztosithsiira.

A hltiirozatnak megteleliien a beruhriziis pontos rntiszaki tartalma 6s dsszege kidolgozrisra
ker'tilt. amell :orin a l6l/2018. (1V.25.) sziimu hatirozatban foglalt brutt6 47.048.836,- Ft
6sszkciltsiglol cloreliithattian brutt6 47.951.509,- ['t-ra m6dosulna. Ennek 6rtelm6ben a 30yo-
os dnrisz is tobb, azaz brutt6 14.385.453,- Ft leme. (4. sz. melldklet)

Fenti cinrdszek dsszege a BVSC-Zugl6 rdszdre de minimis jogcimen nem adhat6, hiszen a
szervL'zet ezt az 6sszeget nrrirjelent6sen ttlldpte miis forr6sb6l sz'rmazS tiimogatasokkal.
A BVSC - ZLrglo 2020.03.23. napj 6n szabiily'szertien beny[rjtotta egyedi kdrelmeit. (5. sz.
mellekletek)

Az Etu'6poi Uni6 miikoddsdrdl szdl6 szerzddds (tovribbiakban: EUMSZ) 107. cikke
6rtelmeben 6llami tdmogatiisnak azok az int6zkeddsek min6siilnek, melyek esetdben

1. a kedi,ezmdnyezett v6llalkozrisnak min6stil (gazdasrigi tev6kenys6g vdgz6se),
2. az intizkedds rillarni fondst nyujt vagy betudhat6 az iillamnak,
3. clonlt.iclent az drintett vdllalkoz6s(ok) r'6sz6re,
-1. szelektir,. azaz csak bizonyos viillalkozfst, rdgi6t vagy Agazalot r6szesit el6nyben,
5. torzirlhat)a a versenyt. vagy annak torzitiisdval t'enyeget, ds befolydsol(hat)ja a

taghl lanrok kciz6tti kereskedelmet.

Az Eur6pai Bir'6sdg a Klaus Hdfner esetben hatiirozta meg a v6llalkoz6s fogalm6t. E szerint
eur6pai uni6s dllami t6mogat6si drtelemben v6llalkozdsnak min6stll ,,rninden gazdasegi

tev6kenl,siget vdgzo szemdly, fiiggettentil jogi helyzet6t6l 6s finansziroziisi form6j6t6l."
Az illhnd6 itilkez6si gyakorlat alapjiin gazdasrigi tevdkenys6g ,,b6rmely, egy adott piacon
te.rntkck is szolglltatrisok nyrijtrisival j616 tev6kenysdg."
Amennr iben a kedvezmdnyezett a tiimosatott tevikenvsds tekintetdben nem min6siil eur6Dai

unros versenvtoq i crtelemben vett vellalkoz6snak. abban az esetben mentesiil az eur6Dai uni6s
Allami trirnosatiisi szab6 lvok alkalmaz6sa al6l

A sportjellegii timogatisok kor6ben az Eur6pai Bizottstig az N ll8/2000 sz. tigyben

nregillrrlritotta. hogy a liatal korosztilyok sportszalir.uai neveldse olyan jellegti tevdkenys6g,
anrell' cl6segiti l tiatrlok sportszakntai ds isl<olai tejlod6sit, ez6ltal megkdnnyitve
prilrrirrilrs;:tirsLrkat 6s sikcres elhell'ezkcJdstikL'l rrk/rr a sport teriiletdn, akAr azon ki!,iil. A
spuiisz.i.riu riri :revelcs ezen tirhnenoen egyeb koz<issdgi cdlokat is szolg6l, p6ld6ul a fiatalok
szinuira hasznos idotdltest kinrilva cscikkenti a kolosztdlyba tartoz6k kriminalizil6das6nak
es6l)'it. A Bizousrig ebbcn a hatirozatban kirnondta, hogy az utanp6tlas nevelds az uni6s
verse'nyjogi szabrilyok drtelmdben nem min6stil gazdasrigi tev6kenysdgnek 6s ez6rt
tiirrogatiisa ncrlr tekinthet6 az EUMSZ 1 07. cikke ( I ) bekezdis6nek hat6lya al6 tartoz6 6llami
tiinro*etrisnuk
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Hal{rozati javaslat I. : Budapest F6viiros XVL kertileti 0nkormiinyzat polgrirmestere _
a katasztr6fav6delemr<il 6s a hozz6 kapcsolOaO .gyJ. t6rv6nyek
m6dositrisrir6l sz6l6 20ll. dvi CXXVII. tO*Eny 46. g (4)
bekezddse alapjin - rigy hatiirozott, hogy:
Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormrinyzat K6pvisel6_
testiiletdnek 162/2018. (1V.25.) Kt. hattrozititt - utaUUiut
szerint m6dositja:
Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormiinyzat polgrirmestere
timogatja a Budapesti Vasutas Sporr Club _ Zugl6 (rizhasznt
Egyestilet beruhriz6si - fejleszt6si terveit a I'16696 hrsz_rj,
termeszetben a 1164 Budapest, Batthyany Ilona u. 12. szitm
alatti Szerb Antal Gimniizium, mint kivett kdzdpiskola
lnegnevezdsii, kiz6r6lagos rinkorm6nyzati tulajdonban all6, az
Eszak-Pesti Tankeriileti Kcizpont vagyonkezel6si jog6val terhelt
ingatlanon az el6terjeszt6sben foglaltak szerint.

A.Polgiirmester rigy dcint, hogy az Onkormiinyzat 2020. evi
kciltsdgvet6sdr6l szolo l/2020. (1.24.) dnkormdnyzati rendelet (a
tovribbiakban: Rendelet) 6./A. mell6klet 4j. soriiban, a
,,Pilyiaati kereten" biztositja a kivitelez6s megval6sitasrinak
dsszk<ilrsdge (megkdzelit6leg brutt6 38.073.315,-- Ft) 30 %_os
6nr6sz6t, legfeljebb 11.421.994,- Ft 6sszeget.

Mivel az amar6r klubok az F.TJMSZ r07. cikkdnek (1) bekezd6se d(elmdben 6rtalaban nemminosiilnek viillalkozrisnak, igy a rdsztikre ny.ilto* ta-ogatiis sem min<isiil ,llamidmogatesnak.

Ennek megfelel<ien abban az esetben, amennyiben a targyi beruhrrziissal drintettinfrastrukttr6t kiz6r6lag amat6r sportszervez#tipi. diak-,szabadid<is c6lt) sporrtevdkenysdgdre haszn6li6k, a tervezett int6zked6s eset6ben nem kell alkalmazni az eur6paiuni6s versenyjogi .rtelemben vett iilami t6mogatdsi szabi,yokat. Erre r,gt"l.r"..r 
"fejlesztdshez sziiks6ges 30zo-os rinrdsz timogatriskd"nt biztosithat6 u tutulaono, 6iito.mtyrut

Az--amat6r sportszervezet fogalmiit a tarsasiigi ad6r6l ds az osztaldkad6r6l sz6l6 1996. dviLxxxl t6rv6nv 4. i 42. - 6s hivatkoziissal 
"13 - p;"tj;, a hivatiisos ,p"n r"g"i.ar-p"a,g 

"651/20l4lEU Bizottsrigi rendeter 2. cikk 143. pon,luiunifi-ru.

A BVSC-Zugl6 a beruhiiziishoz az ow6sz (30%) biztositrisdt kdri Onkormanyzatunkt6l. ABVSC-Zugl6 30oz-os <iner6 trimogatiisihoz a rrai"lr""r"ilor.r6g feriigyelete alatt mtkcid6Tiimogatdsokat Vizsgril6 Iroda j6vrif,agyri.u i, .rtitffiG..
Az cinrdsz dsszege az 6nkormdnyzat 

.2020. 
dvi kdltsegvetds6r6l sz6l6 .nkormri.nyzati rendelet(a, tovrlbbiakban: Rendelet) 6.iA. me dklet +:. .orauL. u",, plryi,,ati kereten,, rendelkezdsre4il.

Kdrem a tisztelt Kdpvisel6 tovabb{i Gazdasiigi is pdnziigyi Bizottsiigi tag asszonyrurat, hogyaz lilriterjesztisben szerepr<i hardrozari .iavalarot 2020.7priris zr-i" ti r,iiiligi"v ,,..i*dszrevdtelezni es vdlemdnydr a kovacspeter@bpl6.hu.-.ii .i.r"ilffiirriri"a]"r.
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Hatirozati javaslat I I.:

A jelen hatdrozat v6grehajt6s6hoz sztiksdges b6rmilyen
intdzked6s megt6tele el6tt be kell szerezni az Eszak-Pesti
Tankertileti Kdzpont kifejezett hozzdjirulttsitt a Budapesti
Vasutas Sport Club - Zugl6 K<izhaszn[r Egyesiilet iiltal a
fejleszt6si helyszin6nek 6ltala igdnyelt id6tartamri biztositiisiir6l,
mely hozzajdruliis jelen halArozat vegrehajtrlsdnak 6s ehhez
kapcsol6d6 brirmilyen jognyilatkozat vagy intdzked6s
megtdtel6nek feltetele.

A t6mogatiisi szerz6d6s tervezet6r6l annak a[6ir6sa eset6n ki kell
k6mi a Miniszterelndksdg feliigyelet alatt mtiktjd6
Trlmogatiisokat Vizsg6l6 Iroda v6lemdnydt.

Hat6rid6: 2020. december 3 L
Fele16s: Kov6cs P6ter polgiirmester

Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Polgiirmestere -
a katasztrolavddelemrol ds a hozzri kapcsol6d6 egyes tdrvenyek
m6dositasrir6l sz6l6 201 I . dvi CXXVIII. tdrvdny 46. $ (4)
bekezd6se alapjrin - irgy hatiirozott, hogy:
Budapest Fov6ros XVI. keriileti 6nkorm6nyzat Kepvisel6-
testiiletdnek 16312018. (IV.25.) Kt. hatiirozatrit az akibbiak
szerint m6dositja: Budapest Foviiros XVI. keriileti
Onkormrinyzat Polgiirmestere tiimogada a Budapesti Vasutas
Sport Club - Zugl6 Krizhasznri Egyestilet beruhiiziisi - fejleszt6si
terveit a I16698 hrsz-rjr, term6szetben a 1164 Budapest,
Georgina u. 23. szitm alatti Batthy6ny Ilona Altakinos Iskota,
mint kivetl iiltaklnos iskola megnevez6su, kizir6lagos
<inkormrinyzati tulajdonban A116, az Eszak-Pesti Tankeriileti
K6zpont vagyonkezel6si jogrival terhelt ingatlanon az
eloterjesztdsben foglaltak szerinl.

A Polgrirmester figy dont. hogy az Onkormiinyzat 2020. 6vi
kdltscgvetdsdrol sz6l6 112020. (1.24.) dnkormdnyzati rendelet (a
tovribbiakban: Rendelet) 6./4,. melldklet 43. sor6ban, a

,,Ptilyiaali kereten" biaositja a kivitelez6s megval6sitiisiinak
<isszk6lts6ge (megkdzelitoleg brutt6 47.951 .509,- Ft) 30 %-os
rinr6sz6t, legfeljebb 14.385.453,- Ft 6sszeget.
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugl6 Kcizhasznir Egyestilet a
t6mogatesi szerz<jd6sben nyilatkoznia kell arr6l, hogy amator

Budapesti Vasutas Sport Club - Zugl6 Kdzhasznri Egyesiilet a
t6mogat6si szerz<iddsben nyilatkoznia kell arr6l, hogy amator
sportszervezet ds a t6mogatdsi szerz6ddsben kritelezettsdget kell
v6llalnia ana, hogy a tiirgyi beruh6ziissal drintett infraslruktirr6t
kiz6r6lag ut6np6tl6s-nevel6si f'eladatokra, illetve amator sport
tevdkenl'sigdre hasznrilja az Eszak-Pesti Tankertileti Kdzponttal
kdt6tt megiillapodris alapjrin a tanit6si id6n kfvtili idoszakban.
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Budapesl, 2020. 6prilis 8.

sportszervezet 6s a t6mogatrisi szerz6d6sben k6telezettsdget kell
vrillalnia ana, hogy a trirgyi beruh6zdssal drintett infrastruktrir6t
kiz6r6lag utrinp6tl6s-neveldsi. feladatokra, illetve amatdr spo(
tev6kenysdgdre haszniilja az Eszak-Pesti Tankeriileti Kdzponttal
kcitdtt megiillapodds alapjrin a tanft6si idon kivtili id6szakban.
A jelen hal rozat v6grehajt6s6hoz sziiksdges 

, 
b6rmilyen

intdzked6s megtdtele elott be kell szerezni az Eszak-Pesti
Tanker[leti Kdzpont kifejezett hozz6jArul6s6t a Budapesti
Vasutas Sport Club - Zugl6 Kdzhasznri Egyesiilet 6ltal a
fejlesztdsi helyszindnek 6ltala igdnyelt id6tartamri biaositrisar6l,
mely hozzrijiirulds jelen hatrirozat vdgrehajtiisAnak 6s ehhez
kapcsol6d6 biirmilyen jognyilatkozat vagy intdzked6s
megt6tel6nek f'elt6tele.

A t6mogat6si szerzodds tervezetdr6l annak al6iriisa esetdn ki kell
k6mi a Miniszterelndks6g feltigyelet alatt mrikddri
Timogatiisokat \zizsghl6 lroda vdlemdnyit.

Hatiirido: 2020. december 31.
Feleltis: Kovrics Pdter polgdrmester

Kov6cs P6ter
polgiirmester

pontb6l megfelel<i

Jegyzo

\/denr6nvrztsre jtvasolt Bizottstlg:

Gazdasr{gi 6s P6nziigyi Bizottsrlg
Ktiznevel6si, Kultu16lis, Sport, Ifjrisrigi 6s Gyermekv6delmi Bizotts69

Melldkletek:
I. sz. mell6klet - 16212018. (1V.25.) sz6rn(r KT hat6rozat

2. sz. mell6klet - m6dosftott beruhiizes koltsdgvetds
3. sz. rnelldklet - 16312018. (1V.25.) szrimi KT hat6rozat
-{. sz. rnell6klet - rn6dositon lreruhdz6s kciltsigvetds
i. sz. nrelldklet - egyedi kelclmek

(
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BUDApEST F6vARos xvt. KERtiLETI ONKoRMANYZAT

KIVON AT

a 2018. riprilis 25-6n (szerdrin) a Budapest XVI. keriileti Polgrirmesteri Hivatal nagl'termdben
(1163 Budapest. Havashalom u.43. flszt. 18.) a Budapest Fovaros XVI. keriileti
Onkorm6nyzat Kdpvisel6+estiilete 4. szrirnir tildsdn k6sztilt jegyzokrinyvb6l.

27. Javaslat a Szerb Antat Gimnrizium, a M6ra Ferenc Altalanos
Iskola 6s a Batthyriny Ilona Altakinos Iskola sportfejlesztdsek
megval6sitiisii.ra, valamint kapcsol6d6 nyilatkozatok 6s

tulajdonosi hozzAjirni{s kia&isrira
El6terjeszt6: Kov6cs P6ter polgArmester

HATAROZAT:
162/2018. (tV.25.) Kr. Budapest Fov6ros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pvisel6-

testulete t6mogatja a Budapesti Vasutas Sport CIub - Zugl6
Kdzhasznri Egyesiilet beruhrizrisi - fejlesadsi terveit a 116696

hrsz-[, termeszetben a 1164 Budapest, Batthydltty Ilona u. 12.

szrirn alafti Szerb Antal Gimndzium, mint kivett kdzdpiskola
megnevezdsii, kizlr6lagos dnkorm6nyzati rulajdonban 6116,

az Eszak-Pesti Tankeriileti Kdzpont vagyonkezel6si jogiival
terhelt ingatlanon az el6terjesztdsben foglaltak szerint.

Budapest Fovaros XVI. keriileti Onkormifuryzat K6pviselo-
lestiilete ugy ddnt, hogy az Onlormdnyzat 2018. dvi

kdltsdgvetdser6l sz6lo 3712017 . (XII. 19.) dnkormri'nyzati
rendelet (a tov6bbiakban: Rendelet) 6./A. mell6klet 44.

sor6ban, a ,,Pilytr;ali kereten" biztositja a kivitelezds
megval6sitrisrlnak 6sszkOlts6ge (megk6zelitoleg brutt6
37.329.423,- Ft) 30 %-os <jnrdsz6t, legfeljebb 11.198.827'-

Ft dsszeget. A Rendelet II. szrirnri m6dosiiisakor a szabadon

felhasznrilhat6 2017. 6vi kdlts6gvetdsi maradvdny terhdre a

,,Pitlydzati keret" I1.198.827.- Ft dsszeggel keriil
megemel6sre.

A beruhrtris pontos mriszaki tartalmiit 6s dsszegdt, a
tulajdonosi hozzitjtrul s kiadrisa el6tt a PolgdLrmester

Mflszaki Ugyoszuillwezet6 6ltal mriszakilag indokoltk6nt

el lenj e gyzett 6rt6kben 6s tartalommal hagyj a j 6v6.

A tulajdonosi hozzirjirulits kiadiis6ra abban az esetben

kertilhet sor, ha a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugl6

K<jzhaszni Egyestilet kijelenti, hogy amat6r sportszervezet,

ds kdtelezelts6get v6llal arra, hogy a t6rgyi beruhdzrissal

drintett infiastruktfrdt kizir6lag utanp6tliis-neveldsi

feladatoka, illetve amat6r sport tevdkenys6gdre haszniila az

NAPIRF,ND:



Ancsin Lr{szl6 sk.
jegzd

Eszak-Pesti Tankeriiteti Kdzponltal k6tdtt megrillapodds
alapj6n a tanitdsi id6n kivtili idoszakban.

A Kdpvisel6+estiilet felkdri a Polgdrmestert, hogy a jelen
hatiirozat vdgrehajtrisriLhoz szi.iks6ges brirmilyen int6zked6s
megt6tele elott szerezze be az Eszak-Pesti Tankeriileti
Kdzpont kifejezett hozzrljrirut6stit a Budapesti Vasutas Spon
Club - Zuglo Klzhasznri Egyestilet rlltal a fejleszt6si
helyszindnek dltala igdnyelt idotartamri biaosiuisrir6l, mely
hozz$irdis jelen hatrirozat vdgrehajtasrfurak 6s ehhez
kapcsol6d6 b6rmilyen jognyilatkozat vagy intdzked6s
megldtel6nek felt6tele.

A Kdpvisel<i-testiilet felkdri a Polgdrmestert, hogy a fentiek
v6grehajt6s6hoz a Kdpvisel6-testtilet iil6s6re terjessze elo a

Budapesti Vasutas Sport Club - Zugl6 Kdzhasmri Egyestilet
szabdlyszer[ien benyrijtott egyedi k6relm6t, majd a tdmogatiisi
szerz6d6s tervezetdr6l k6rje ki a Minisaereln6ks6g
feltigyelet alatt mtik<jd<i TiiLrnogat6sokat Vizsg6l6 lroda
vdlemdnydt, ds kizir6lag annak j6vrihagy6 enged6lyezdse
esetdn tegye meg a sziiksdges intdzked6seket, egyben
felhatalma,ra a jelen hatrlLrozatban foglaltak szerinti. a

pAlyiaat benyrijt6srihoz sziiksdges jognyilatkozatok ds

tulajdonosi hozzijArdfis kiadrlsrira, valamint a t6mogat6s
elnyer6se esetdn 6s annak idejdre, az ingatlan haszn6latiinak
az Eszak-Pesti Tankeriileti Kdzponttal kdzdsen megkdtend6
hri.romoldali megrillapodris alapj rin a hatrilyos rendelkezdsek
szerinti biaositiisara.

Hatdrid6: A hatrlLrozat kdzl6sdre: 2018. tiprilis 30.
A tulajdonosi hozzdjArulas kiadrisrlra: A sziiksdges
nyilatkozatok 6s a beruhrlz6si k6lts6gek j6vriLhagy6s6t kdveto
8 nap.

Felelos: Kovdcs Peter polg6Lrmester

( 16 igen, 0 nem, 0 tan6zkod6s)

kmf.

Kov:ics P6ter sk.
polgdrmester

A kivonat hiteldiil

dr. L:ibody-Varga Dor
nb. j e gzdi kabinen'eze !6
'Budapest, 2018. mrijus 7.
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5. tl-. uE{ldE^€r

BUDApEST r6vAnos xvr. xrRtrr,ou ONxonuANyzAr

a 2018. 6prilis 25-6n (szerdrin) a Budapest XVI. keriileti Polgiirmesteri Hivatal nagltermdben
(1163 Budapest, Havashalom u.43. fszt. 18.) a Budapest F6vriros XVI. kertileti
Onkorm6nyzat Kdpviseki+esttilete 4, sz6mir iil6s6n kdsztilt jegyzokony.vbol.

NAPIREND: 27. Javaslat a Szerb Antal Gimnazium. a M6ra Ferenc Altakinos
Iskola 6s a Batthy6ny Ilona Altakinos Iskola sportfej lesztesek
megval6sit6s6ra, valamint kapcsol6d6 nyilatkozatok 6s

lulajdonosi hozz6jdrulds kiaddsdra
El<iterjesa6: Kov6cs P6ter polgiirmester

HATAROZAT
163t2018. (Iv.25.) Kr. Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormanyzat K6pviselo-

testiilete t6mogatja a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugl6
Kdzhasznri Egyesiilet beruhaz6si - lejlesztdsi terveit a 1 16698
ksz-u, termdszetben a I 164 Budapest, Georgina v 23 . szdrn
alatti Batthyrtry Ilona Altal6nos Iskola, mint kivett 6ltaliinos
iskola megnevezdsri, kizrir6lagos rinkormiinyzati tulajdonban
6116, az Eszak-Pesti Tankeriileti Kdzpont vagyonkezeldsi
jogrival terhelt ingatlanon az eloterjesadsben foglaltak
szerint.

Budapest Friv6ros XVI. keriileti Onkormanyzat Kdpviselo-
testiilele ugy ddnt. hogy az onkormrinyzat 201 8. dvi
kdltsdgvetds6r6l sz6l,6 37 12017 . (XII. 19.) dnkorm6nyzati
rendelet (a tovdbbiakban: Rendelet) 6./.4. metldklet 44.
soriiban, a ,,Pdlyilzati kereten" biaositja a kivitelez6s
megval6sit6srinak 6sszkdltsdge (megk<izelit<ileg brutt6
47.048.836,- Ft) 30 %-os dnrdszdt, Iegfeljebb 14.114.651,,-

Ft dsszeget. A Rendelet II. sziimu m6dositasakor a szabadon

ielhasznrilhat6 2017. 6vi ktilts6gvetdsi maradvdny terh6re a

,,PAlydzati keret" 11.198.827,- Ft 6sszeggel ker[l
megemel6sre.

A beruhazris pontos mtiszaki tartalmiit ds tisszegdt, a

tulajdonosi hozzijtrttlirs kiaddsa elott a Polg6rmester
Mriszaki Ugyosa6lywezet6 iiltal mriszakilag indokoltk6nt
ellenjegyzett drtdkben 6s tartalommal hag"vj a j6vri.

A tulajdonosi hozzdjttrul{s kiadisara abban az esetben

kertilhet sor, ha a Budapesti Vasutas Sport Club - Zugl6
Kozhasznri Egyestilet kijelenti. hogy amator sportszervezet,
6s kotelezetts6get vdllal arra, hogy a tiirgyi beruhiizdssal

drintett infrastruktfr6t kiz&6lag ut6np6tl6s-nevel6si
feladatokra, illetve amat6r spon tevdkenys6g6re haszniiia az

KIVONAT



A Kdpvisel6+esttilet felk6ri a Polgdrmestert, hogy a fentiek
vegrehajtds6hoz a K6pvisel<i-testiilet tilds6re terjessze elo a
Budapesti Vasutas Sport Club - Zugl6 Krizhasznri Egyestilet
szabdlyszenien benyujtott egyedi kdrelm6t, majd a tiimogatdsi
szerz6dds tervezet6r<il k6rje ki a Minisaereln6ks6g
feliigyelet alatt miik6d6 Tdmogatrisokat Vizsgdl6 Iroda
vdlemdnydt, ds kizar6lag annak j6vri.hagy6 enged6lyezdse
eset6n legye meg a sztiksdges intdzked6seket, egyben
felhatalmazza a jelen hatri,rozatban foglaltak szerinti, a
pAlyizar benyrijt6sritroz sztiksdges jognyilatkozatok es
tulajdonosi hozzi4itntl{s kiaddsrira, valamint a temogatds
elnyerdse esetdn ds annak idejdre, az ingatlan haszndlatrlLnak
az Eszak-Pesti Tankertiteti Kdzponual kdzdsen megkdtend6
h6romoldalu meg6llapodris alapjrin a hat6lyos rendelkez6sek
szerinti biaosiulsrhra.

Hatdrido: A hat6rozat kdzlds6re: 2018. riprilis 30.
A tulajdonosi hozzdjrirukis kiadasrfua: A sztiks6ges
nyilatkozatok 6s a beruhria6si k<ilts6gek j6vahagyds{it kdvet6
8 nap.

Felelos: Koviics P6ter polgiirmester

(16 igen, 0 nem,0 tart6zkod6s)

kmf,

Kovrics P6ter sk.
polgdrmester

Ancsin Llszl6 slc

--kgz6
.rz r

1, r,

A kivonat hiteldtl: I r)
'z2Z -{/

dr. Ldbody-Varga Dorina '

mh. j e gzd i kab inen'ezet6
Budapest.20l8. mdj us 7.

Eszak-Pesti Tankeriileti Kdzponttal kdtdu meg6[lapod6s
alapjan a tanitrisi id6n kiviili idtiszakban.

A Kdpvisel6-testi.ilet felkdri a Polgiirmestert, hogy a jelen
hat6rozat vegrehajtdsriLhoz sziiksiges bd.,rmilyen int6zked6s
megtetele elofi szerezze be az Eszak-Pesti Tankertileti
Kdzpont kifejezett hozzdjrirukisrit a Budapesti Vasutas Sport
Club - Zugl6 Kdzhasznl Eg1'esiilet dltal a fejlesztesi
helyszin6nek 6ltala igdnyelt idotartami biztositasfu6l, mely
hozzrij6rukls jelen hatitozat vegrehajtiis6nak ds ehhez
kapcsol6d6 briu:milyen jognyilatkozat vagy int6zked6s
megtdteldnek felt6tele.
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5. s. pLErd c(^,-Y-

BUDApEST r'6vAnos xvI. xrRUlnrt oNxoRtvlANYZAT

ADATLAP
k6 relem hezlp 6 ly 6zath oz

K6re lmez6/pri11'rir.6 szetvezet neve, cime:

l'ilvdzat cime:

Ilekiildend6 Budapcst Ftivriros XVI. ker0leti 6nkorminyzat
Polgirmestere

I163 Budapest, Havashalom u. 43.
cimre

llqliii klIs i luttri ridii :

Budapesti Vasutas Spon Club-Zu916 Kdzhasznt Egyesi.ilct (BVSC-Zu916)

I 142 Budapest, Sz6nyi it 2.

Sze rb A ntal G imniizi um sportfej lesztdsi prog'am me gva I 6sitasa

Az adallap sokszorosit hat6l
/'



l, K[rel mez1/prilytizti szewezet a.datal

A szervezet megnevezese:
Budafsti Vasutas Spon Club-Zugl6 K6zhaszr6 Egyesiilet (BVSC-Zugl6)

1.1

1.2 A szervezet szdkhelYe:

2

I 142 Budapest, Szonyi rit 2

1.3 Az al6inisra jogosult kdpvisel6 neve, cime:
Szentp6li G6bor (iigyvezet6 €ln6k)

2. A kirelem/prilydzat c6lja:.

Az Onkorm6nyzati tulajdonban 6l16 Szerb Antat GimnSzium (1154 Budapest'

Batthydny llona u. r2.j kllt6ri k6zilabda pSlyiij;inak fehijitdsahoz sziiks6ges 6nerd

biztositdsa.

3 A megva16sitand6 c6l 6rdek6ben folytatott tcv6kenys6g leir6sa:

Kever€kk€szltds

irtris, ftildmunka
Helyszini beton ds vasbeton munk6k

Feltletk6pzds
K6burkolatok keszitdse

Elektronrosenelgia-ell6tAs, villanyszerelds

Szabadido ds sportldtesitm6nyek kialakitdsa

1.4 A szervezet ad6sziima
19806990-242

1.5 A szervezet ds az al6inlsra jogosult kipvisel6 eldrhetdsige (teletbnszim, e-mail cim):
+3 6 I 1 -27 3 - I 426, info@bvsc.hu

1.6 A szeryezet pdnzinttzeti sz6mlaszdmai:
I I 99 I I 02 -02 I 329 5 4-00000000

1.7 Elozo t6mogatiisi elszdmolis benyrijtasiinak diituma
2018.07.30.

.8 Eloz6 iizleti dvre vonatkoz6 beszamol6 letitbe helyezes6nek ddtuma:

2017 .06.27.

z



4. A programban r6sztvev6k l6tszima 6s 6letkoruk:

5. A p r o g ra m/p d I y.izo I te|"l- ezetl megva l6s itisa :

- kezdd id6pont: Onkorminyzattal egyeztetve

- befejezdiddpont: Onkormdnyz:ttales/eztetve

6. A t:imogatisi ig6ny

6.1. Aprogrant/ptilytizalmegval6sitisanakteljesktilts6gig6nye:

6.2. Mcgval6sltdshoz megl6v6 sajf t foris 6sszege:

6.3. Megval6sitdshozszllks6gestrimogalrisiig6ny:

6,4. Megval6sft6shozsziiks6gcscgy6bforrfs:

38.0 73.315.-Ft

26,411,218,-Ft

71,662,097,-Ft

0,- Ft

8

A p ro gmnt/p tilS, tixrr, kiilts6gvct6s-tervczctc: *

Osszesen:

+ A k[relem/ptilytizat t gyelrcl fiiggo Ldszletess6ggel t<iltend6 ki!

Az ADATLAPI{OZ a ktivetkezo mell6kleteket kell csatolni:

l. sz. rnelldklet A ktizpdnzekbol nyijton t6nroga6sok etl6lhat6seg6r6l sz6l6 2007' dvi

CLXXXI. t6rviny szerinti dsszefirheietiensdg, jllelve 6rinte6s€g fennrilllsiir6l, va','hiii,yrir6l

sz6l6 NYILATKOZAT
2. sz. melleklet Atlethat6segi nyilatkozat

i. sz. melldkler Rendezet iunlaiig.yi kapcsolatok kovetelmdtrydnek teljesiilesirol, valamint a

kdrelnrcz<i/pit!ydzd t6mogat6sra'onatkozO ad6levondsi jogArol sztil6 NYILATKOZAT

iii.p"rralr,"n illetm€ny:szam fe.itdsi rentlszer al6 tartoz6 kdltscgvctcsi szery esetdben nem kell

csato lni.)

Az Adatlaphoz csatolni k€ll tovibbi**:
. A kitlelmezd/pdlyta6 nev1ben aliiirdsla jogosult szernely kdzjegyz6 6ltal hitelesitett al6ir6s

mintrija.
.aletesit6okiratdtvflsi.iogszabdlyballnreghaterozotttryilvantaftesbaveteldtigazolookilatat.

lJcv6tel: Kiadds:

{) 0

J6rul€kok:

- Dologi.jellegti

0

0 0

- Felhalmoz6si jellegfi : 38.073.315.-f't 38.073.315.-Ft

38.073.315,-Ft 38.073.315,-Ft

- Szemdlyijellegtli:

7.

0



4

*t A bcnyijtand6 dokumentrlmok kiillitrsdnak ddtuma nem lehet a t6mogatasi igeny benyirjtAsetol

szirniton 30 napndl regebbi.
(A Budapcsr Fov6ros XVl. keriileli 0nkormanyzat 6ltal fenntartott ktiltsegvet€si intdztndny eseten

nem keli benyirjtani.)

Figyelmcztctds: Amennyiben a kirelmezblpalyitz6 a kdrelmdhe/p6lylzalihoz nem csatolja a

felslrolt, dsszes melldkletet 6s a hidnyt hi6nyp6tl6sra val6 felsz6litdsra sem p6tolja, a polg6rmester

a kdrelmet/p6lyazatot elutasitja.

Alulirott nyilatkozom, hogy rendczetlen ktizaorlozdsom (NAV, 6nkorm6oyz:t, stb') nincs'

'l'ur.lom6sul veszem, hogy antenlyibeu a tSmogatist nem a megieltilt c6lra forditom, illetve nem

a megicltitt mridon, vaga hatririddhen sieimolok el a kapott tisrogatissal, 6gy a tdmogatis

tisszege az illamh6ztari6sr6l sz6l6 2011.6vi CXCV. tdrv6ny szerint a mitrdenkor 6rv6ny€s

kamatokkal eS/iitt visszafi zetend6.

Tudom{sul vcszcm, hogr a timogatis csnk a 201E. 6vben 6s csak a pdly6zatban/kGrelemben

megfogalmazotr tevdkenys6gr€ haszndlhatri fel, tovdbbd az elryert tdmogaaessal 6s a v6llalt
tinr6ssiel a hat6rid6n belil ktiteles vagyok elszemolni, a tev6kenys€g megval6sul6s616l aitmdr

irdsos beszimoltit kesziteni. Az elszinrol6si hat6rid6 be ncm tartdsa a kiivetkez6 6vi

tinkormdnl,zati tdmogsads megvonrisdt von.ir maga utAn.

Vfllalom, hogy a nyilv6loss5g el6tt megielend esem6nyeken' valamint annak

ercdnr6nyck6ppen l6trejtivi, elektrorikus vagy ttyomtatott kiadvinyokon a Budapest F6vdros

XVI. keriileti Onkormdnyzat mcgnevez6s6vel a nyilvinoss6g tudomAs6ra hozom az

tin kormdnyzati timogal6s t6ny6t.

Vrillalom, hogy a birottsdgi trimogatassal mcgrendez6sre keriild program pontos id6pootj616l

6s helyszin6rril a Budapcst F6v{ros XVI. keriileti Onkorm6nyzaaot a plogram konkrdt

megval6sulisit megcl6zd t h6ttel tdj6koztatom.

Alulirott nyilatkozom, hogy a 2018. 6v 05. h(i 14. napjirr ki6llitott 6s az Onkorm6nyzat r6sz6re

2018, 6v 05. h6 15. napjin timogaaAsi ig6ny cdljdb6l rendelkez6sre bocsitotl 6s az

onkorm6nyzat r6szOr6l elfogadott al6irSsi cimp6ld6ny okiratban foglrlt adrlok nem viltoztak.

Atutirott niilatkozorn, hory a 2018. 6v 05, h6 09. napjiu ki6lliton 6s az Onkorminyzat rdsz6re

2018. 6v 
'05. 

hd t5 napjrin limogat6si ig€ny c6lj6btil rendelk€z6sre bocs6tott 6s az

finkormdnyzat r6sz6r6l elfoga6ott nyilydntartdsba y6tcli okirat6ban foglalt adatok nem

viltoztak

0^.o tt
k6relnrez pAlydzo aldfrtsa

Datum: 2020. mdrcius 23.

,7



Arr-Arnar6sicr N YTLATKoZAT

Az ALLAMHAZTARTASROL sz6Ld 201 1. €vr CXCV. TORVENY (AHI. ) 50. 5 ( 1) BEKEZDES c) pot'tr.,a Es I nruzErl
vncvoraou szot-o 2011. Eu CXCVI. r6RVtNY (Nw.) 3. S (1) BEKEzoEs 1, PoNTJA ALAP)AN

Temooatott adatai:

N6v: Budapesti Vasutas Sport Club-Zugl6 Kozhaszn0 Egyesulet (BVSC-Zugl6)

Sz6khely: 1142 Budapest, Sz6nyi 0t 2.

CdgJegyz6ksz6m/nyilviintart5si sz6m: o1-02-0001196

Ad6szim: '19806990-2-42

K6pviselet6ben elj6r: szentpeliGebor (iigyvezet6 elnok)

I.
ToRv€Ny ene:EnEl roeva iTLAluar6 szenvrzrrrx

A jelen nyilatkozatot nem kell kitOltenie a kOvetkezd szervezeteknek, mert megfelelnek a nemzeti
vagyon16l sz6l6 2011. 6vi cxCVI. tOrveny 3.5 (1) bekezdds 1.a) pontja szerint iitl6that6
szervezetnek min6s0lnek. (A megfelel6 al:ihtzand6!)
a) az 5llam,

b) a kolts6gvet6si szerv,

c) a k6ztestulet,

d) a hely i iinkormdnyzat,

e) a nemzetisdgi onkormdnyzat,

f1 a t5rsulils,

g) az egyh6zi jogi szem6ly,

h) az olyan gazd5lkod6 szervezet, amelyben az Sllam vagy a helyi dnkormSnyzat kulon-kiildn
va g y egyiitt 1 00o/o -os r6szesed6ssel rend el kezik,

i) a nemzetkdzi szervezet

j) a kolfoldi iillam,

k) a kU If,0ldi helyhat6s6g,

l) a k0lfdldi Sllami vagy helyhat6siigi szerv ds az

m) Eur6pai GazdasSgi T6rs69r<il sz6l6 megd llapodiisba n r6szes dllam szab6lyozott piaciira

bevezetet! nyilvdnosan mfi k6d6 r6szv6nytdrsasdg,

II.
Az I. poNT ALi NrM tanroz6:ocr szEMELyEK vAGy Jocr szEMELyTsEGGEL NEM RENDELKEz6 eazoAt-xoo6

SZERVEZETEK

1. Az 6ltalam k6pviselt szervezet Nvt. 3. 5 (1)
szervezetnek min6sill, az alSbbiak szerinti
a) az dltalam kepviselt szervezet olyan belftild
szem6lyis69gel nem rendelkez6 gazd5lkod6

1

bekezd6s 1. b) pontia szerint 6tlathat6

ivaqy kiilfiildi jogi szem6ly vagy jogi
szervezet, a'nely megfelel a kovetkezo

Alulirott szentp6li G5bor, mint a Bvsc-zu916 k6pviselet6re iogosult az Nvt. 3. 5 (1)
bekezd6s 1. pontja 6s az Aht,50. 6 (1) bekezdes c) pontja alapj5n felel5ss6gem tudat6ban
az a15bbi 6tl6that6s59i nyilatkozatot teszem,

(A nvtlatkozat f.. ff. 6s fII. reszbal 6ll. Minden nvilatkozatot tev6 szen ezetnek csak a ri
vonatkoz6, azaz vaov az f.. vaov a II.. vaov a lII. r€szt kell kitiiltenie.l



felt6telekne k:

aa)tulaidonosi szerkezete, a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finanszirozSsa megel6z6s6r6l
'"':'.'";-";;"k;;;i;;;5;e;el ;='6i;1:6';-a'v;irini megtratsrozott t6nvleses tulajdonosa

megiifter]tetd, amelvr6l a Il 2 oontban nyilatkozom' es

ab)azAllam,amelybenaz6ltalamkepviseltgazdiilkod6szervezetad6illet6s6qgel
rendelkezik:

- az Eur6pai Unio valamely tagillama:
c wlagyarorszeg
o egydb: . .....-...-. .... .... , vagy

az Eur6pai Gazdas6gi T6rs6916l szol6 megaillapod6sban rdszes Sllam

a GazdasSgi EgyuttmfikOddsi 6s Fejleszt6si Szervezet tag5llama: "'

'''''', vagY

.,,, vagy

olyan 6llam, amellyel Magyarorsz6gnak a kett6s ad6ztat6s elkerulds6r6l sz6l6 egyezm6nye

van: .......-.............,,

(A megfelel6 alShizand6, illetve amennyiben nem
megnevezni!)

Magyarorszdg, kdriiik az orszigot

a.) nem min6si.il a t5rsas5qi ad616l 6s az osztal6kad616l sz616 tiirv6ny szerint
",ilsh"ti.;iti';iffi;;r;tt iiitio-rii ti.iilig;k, ametvr6t a rr. 3. oontban nvitatkozom 6s

ad) az 6ltalam k6pvise lt g azd5lkod o szervezetben kiizvetleniil va ktizvetetten tti bb

mint 25olo-os tu la
szem6ly is6ggel nem rende lkez6 g azd6lkod6 szervezet tekintet6ben az aa), ab) 6s ac)
al po nt szerlnti fe lt6te le k fenn5llnak, ro II

2 Nvilatko zat t€nvleoes tu laidonos16l
Az 6ltalam k6pviselt szervezetnek a P6nzmos6s es a terrorizmus finanszirozdsa megel6z6s6r5l es

megakad6lyoz6sii16l s26l6 2007 dva CXXXVI. tOrv6nY 3 5 r) pontja alaPjiin a kdvetk ezo

term6szetes szem6ly(ek) a t6nyleges tulajdonosa(i)

Ssz T6nyleges tu lajdo nos Sz0let6si hely 6s id6 Anyja neve
Rdszesed6s
m6rt6ke o/o-

ban

vilatkoTat a kii lfAld i allp nii rzritt tir<asi r mrnosl c16l:

jdonnal, b efo ly5ssal vagy szavazati jog9al bir ,o9 i szem€ly, iogi

va9y

vg
6

3

Az Sltalam k6pviselt szervezet magyarorszSgi szakhellyel rendelkezik, igy nem ellen6rzott kiilf"ldi

tiirsas6g; 
vagy

Az 6ltalam k6pviselt szervezet nem rendelkezik magyarorszSgi sz6khellyel.

(A megfelela ali;hizand6!) -4^; .,6t hah,ii
Amennyiben a nyilatkozattev6 dltat kdpviselt szervezet .nem maqyarorsz1gi szekhelyA, i9y

fetmer t annak k6rd6se, nogi "irJ;arrtt 
k fdtdi t6rsasegnak min6sut-e, ezcrt szokseges az

in"iAirax *ufatdi t6rsasignik iii6sitesset kapcsolatos kdvetkez1 resz kitdltese'

Az6ltalamk6pviseltszervezetatiirsasSgIad61616sazosztal6kad616lsz6161996.6viLxxxl'
i;;;t, 5 Li. pontjiiban meghat6rozott felt6telek fisvelembe v6tel6vel

nem mln6sljl a tSrsasSgi 6s az osztal6kad616l sz6l6 ttirv6ny szerinti meghat6rozott ellen6rzott

k0lfdld i tiirsasaq na k

2



Ssz GazdSlkod6 szervezet neve szervezet ad6szdma
R6szesed6s
m6rt6ke
0/6-ban

Ad6alletSs€ge

a tdrsas6gi ad6161 6s az oszta16kad616l sz616 torv6ny szerint meghatdrozott ellen6rztitt kiilfoldi

t6rsas6gnak min6s0l.
( A megfele16 a ldh tza nd6! )

4.Nyilatkozatakdzvetleniilvagykiizvetettentiibbmint2so/o-ostulajdonnal,
uefolyissal, szavazati joggal bir6- SllamhSztartison kiviili jogi szem6ly vagy jogi
r." -L lyi1699.t n em re ndet-ke z6 gazdilkod6 szervezet 5tl'ithat6s69616l

4.1. Az dltalam k6pviselt gazddlkod6 szervezetben a kozvetlenlil vagy kdzvetetten tobb mlnt

ZSoz.-os tuiaJOonnat, befotylssat, szavazatr joggal (tovibbiakban: r6szesedds m6rteke) bir6 jogi

=r.rneiv ,igy jogi szem6lyis6gget nem renoLtkezo gazd6lkod6 szervezet(ek) ds ad6illet6sdgtlk:

4,3. A k6zvetlen0l vagy kozvetetten t6bb mint 2solo-os tulajdonnal, befoly6ssal, szavazati joggal

bir6 jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelk ez6 gazdttlkod6 szervezetek a.tdrsas6gi
aO6r6t 6s az oszlatd[ad616l sz6l6 1996. 6vi LXXXI. torv6ny 4. 5 11, pontja szerlntl ellen6rzdtt

kUlfdldi t5rsas5gnak min6siil / nem min6stil (megfelel6 r6sz aldhrjzand6)'

III.
crvrL szERvEzETEr, vizrrAnsuurox

1. Az 5ltalam kdpviselt szervezet (A megfelela aliihizand6!)
- ciYil szervezel vagy
- vizitdrsulat

iitl6that6 szervezetnek min6sr.ll az Nvt. 3' 5 (1) bekezd6s 1 c) pontja szerint'

a) Az Sltalam k6Pvaselt szervezet vezet6 tiszts6gvisel6i :

b) Az dltalam kdpviselt szervezet, valamint az III I a) .pont szerinti vezet6 tiszts6gvisel6i az

aiduui szervezet(ek)ben rendelkeznek 25olo-ot meghalad6 r6szeseddssel :

Ssz. Vezet6 tisztsdgvisel6 Szervezet neve
Szervezet
ad6sz6ma

Reszesed6s
m 6 rt6ke
Yo- ba n

3

Ssz
Gazdelkod6 szervezet

neve

Tdnyleges
tu lajdonos(ok

)

Szrilet6si hely
6s id5 Anyja neve

R6szesedd
s m6rt6ke

Yo-ban

Ssz Vezet6 tiszts6gvisel6 Sz0let6si hely 6s id6 Anyja neve

1 m Budaoest 1975.06.10

) Budagest 1 960.08 21

3 szent06li Gdbor Budapest 1972.06 05 riellaa Ga

4.2. Az iiltalam k6pviselt gazdalkod6 szervezetben a kozvetlentil vagy kozvetetten tdbb mint
zsoa-oi tulataonnai, o"folyissat, szavazatr jo99at biro jogr szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel
nem rendelliez6 qizddlkod6 szervezetek t6nyleges tulajdonosa(i):

fl

lahl Ano6la



c) A lll. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) 6tldthat6 szervezetek, azaz

ca) tulaj
megakad
a melv16l

.b) az EuroDai uni6 taqdllamdban, az Eur6pai Gazdasdgi T6rs69r6l Sz6lo megiillapodSsbar. r6szes

fi;;;;;G.;;;rd';i;e-t;;fiulciouiiei r"ir"rzt6sr-szerveiet tae6ilamaban, oryan iillamban
i" "'iiiriil 

it 
" 

O3l r"1AtZsg,ir, 
" 

rn"liv"r-r'aui y u roiszdg na t< a kett6s adtztatds elkerul6s6r6l sz6lo

egyezm6nye van, amelvr6l a III. 3 oontban nvilatkozom'

donosi szerkezete, a P6nzmosSs 6s a terrorizmus finanszirozdsa meg el6zdsd16l 6s

dlyozdsair6l sz6l6 tdrveny szerint meghatdrozott t6nyleges tulajdonosa meg ismerhet6,
1.2. Dontban nvil atkozom.I]

Gazd;ilkod6 szervezet neve Szervezet ad6sz5ma
R6szesed6s
m6rt6ke
o/o-ban

Ad6illet6s6ge

b) szerinti szervezetek ellen6rzdtt ktilfold i tiirsas6gi min6sitdse3.2. A III.1

Ab)pontszerintiszervezetekkozolak6vetkez6kmin6SUlnekellen6rzottkijlfoldi
tairsaseignak(ha "gyit 

..".u"z;r". -inorur ellen6rzritt gazdasdgi t6rsasdgnak, akkor k6rem

kihLizni)

<. tlyitatt<ozat azoknak a szervezeteknek az 6tliithat6s595 rol' amelyek kdzvetlentil vagy

kdzvetetten tdbb mint zsvo-oi iu tajoonna l, befolySssal vagy szavazatl joggal rend-elkeznek olyan

gazd6tkod6 szervezetben, "-"iG"'"-.i"1 
r."*u."t, vizitJisulat vagy ezek vezet6 tiszts6gvisel6i

,5olo-ot meghalad6 r6szesed6ssel rendelkeznek

Ssz.
Gazd6lkod6

szervezet neve
Td nyleges
tu lajdonos

Szulet6si hely 6s
id6

Anyja neve
R6szesed6s

m6 rti ke
o/o- ba n

Ssz.
Gazd6lkod6
szervezet

neve
Ad6szdm

R6szesed6s
m6rt6ke
o/o-ban

Ad6illet6s6ge
t6nyleqes

tu lajdo nos(ok)

----Enyleges
tulaj donos

sziiletesi helye 6s

4

cc) nem min6sUl(nek) a tdrsasiigi ad6161 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 torveny szerlnt meghatSrozott

el[en6rztitt kUlf6ldi t6 rsasdg nak.

rrlt a szervezetben kozvetleniil vagy kdzvetetten tobb mint 25olo-os tulajd-onnal,

L"Jrorva.rir '"'"ijv =lil""'.ii",i .iiijii -ui1o iZii iiEmerr,, iooi szemilyls6seel nem rendelkez6
qazddtkodo sreryezet ter< intetet-el" i c i), ,O) 6, cc) alporit iz6rintl fett6tete[ Jen nd llna k, amelvr<il

a III.4. pontban nvilatkozom

2. Nyilatkozat t6nyleges tu Iajdonos16l

A III. 1. b) pont szerinti Szervezetnek a p6nzmos5s 6s a terrorizmus finansziroziisa

;"r"t]-r6r6i 6s megakad5lyo zSsitr6l sz6l6 2007. 6vi CXXXVI' tdrv6ny 3. 5 r) pontja alapj6n a

k6vlttezri termdszetes szem6ly(ek) a t6nyleges tulajdonosa(i):

3. Nyilatkozat a IIl. 1. b) pont szerinti szervezet atldthat6siiqd16l
3.1. A II1. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) ad6illetos6ge

z



A fenti tiib16zatban felsorolt szervezetek k6zril a k6vetkez6k min6stilnek ellen6rzott knlfdldi

tdrsasSgnak (ha egyik szervezet sem min6srjl ellen6rzott gazdasiigi tSrsas5gnak, akkor k6rem

kihrlzni):

Krielentem. hoov az dltalam k6pviselt szervezet alapit6 (l6tesit6) okirata' .illetve kiil6n
i;l;;6;i;' .;;titi nvirrjntiriasba' vetelt igazolo okiratd alapj6n jogosult vagvok a szervezet
'i<6-pvisetetere (6s c6gjegyz6s6re).

Felel6ss6gem telies tudatSban kiielente-m,- hogy a vonatkoz6 iogszab6lyokat
-"gir-"ri.-, amelyek alapjSn tirsas5gom 5tl5that6 szervezetnek min6siil'

Kijelentem, hoqy amennyiben jelen nyilatkozatban kdzolt adatok tekintet6ben bSrmilyen vdltozds

riti be, atkor aln6dosult adato'f.[ur tiifriiott Stliithat6silgi nyilatkozatot a v5ltoz6s bekovetkezt6t6l

,ia.itott 8 napon betiil ."gtJiJr. i riimogat6 r6sz6ie, vagy amennyiben az Sltalam k€pviselt

izervezet mer nem min6siil 6tliithat6nak,0gy azt halad6ktalanul bejelentem'

Felel6ss6gem tudatdban kijelentem, hogy a nyllatkozatban megadott adatok a val6s5gnak

megfelelnek.

Kelt, Budapest,2020. mdrcius 23.

Szentp6li Gdbor
Ligyvezet5 eln6k

ol

sa S,7oQ

\\
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Nyilatkozat

- gazdas68i tevdkenysdS vdgzds6re vonatkoz6an -

Alulirott szentpdli G6bor, mint a BVSC-Zu8lo ogyvezet6 elndke biintet6jogi felel6ss€8em tudat6ban

nyilatkozom, hogy a 2020. mdrcius 23. napidn a Budapest F6viiros xvl. keriileti 6nkorminyzathoz

benyUjtott adatlappal igdnyell, Botthydny llono Altoldnos lskolo sportfeilesztes megval6sltdsa tArgyi

tdmogatds nem min6slil az Europai Uni6 mUkdd€sdrdl sz6ld szerz6d€s 107' cikkdnek 
-

(1)bekezd6sdbenemlitettdllamit{mogatdsnakmivelaBvsc-zugl6ebbenaprojektbenSazda56gi

tev6kenysdget nem vdgez.

Budapest, 2020 mArcius 23.

Szentpdli Gibor
iigyvezetti elndk

I



NY ILAl'KOZA'T

a kitzpdnzekbdl nyijtott trmogatrsok ,t[ithat6sigirdl szd16 2007' dvi CLXxXI' 16rvdny szcrintl0sszefdr-

hetetlensdg, illetve 6rintettsdg fenn{lldsdrdl' vagy hidnydrdl

A Temogatott neve: BVSC-Zuglo

Termdszetes szcmdly lakclme:

Sz0lel€si helye. idejei

CazdasAgi l6rsasag ct€len rzakhclye:

Cesjcglzdks?rima:

Kdpvhotd.ienek neve:

Eplib \?ervcTel eseten szCkhelle I ld2 Budapesl, Szdnli ul 2

K";ovisel6idttek neve: Szentp6li Gabor (iigyvezeto ellldk)

tr. ritre,,tan:isba viteli okirar szama: Pk bl.26'l ll99O'02 01

ui,ii",i"i"naiu" t"r,i tzerv megnevezise: Fdvarosi TbrvdnysTik (Budapes()

Kijelentem, hogt szemdlYemm€1, illelve a dmogatottkent Inegl ekilt szelvezettel szemben a kdzpCnzekb6) nYrij-

ron trimogatasok atlathatosA gar6lsz6lo 2007. 6vi CLXXXI torv€n y (Knyt-)

6. $ (l) bekezdase szerinli tjsszcfdrhctetlcnsdg

ncnr dll fcnn vagy

2. fenndll az .,.Poot alaPjdn

8. $ (l) bekezd€se szerinti 6rintettscg
l. nem ill fen n

2. fc ndll az...Pont alsPj{n

Az tisszef6rhetetlensag vagy az 6rintetts'g alapj'ul szolgil6 kdriilm€ny leir'sa

Kijelenteln, hogy az iisszel6rhetetlens6g megsziintet€s6re az allibbiak szerint int€zkedtem:

Kijctcntcm, hogy az 6rintettsdg kdzzdtdtel€t kllli'n iirlap csstolis'ral kezdem6nyeztem'

KiieleDlern, hogy az illamheztartdsrdl sz616 201l 6vi CXC

ili,i.oro,, kizri-ro okok egyike sem 
'll 

fenn velem szemben'

Kelt: Budapest,2020 mircius 23.

V. tv. (tovabbiakban: Atrt.;48/B' 5-6ban meg-

szentpili c,
iigyvezet6 eln b"rotEt

o)

6,
koa.mnkdd6 \a!Y dijnlasirozo

/



NYILAl'KOZAT

Afulirott, szentpiti Giht,t, mint a t6moSalist ig6nyl6 szervezet k6pYiselet6re jogosult szem6ly a

t6mogatist ig6nyl6 szervezet nevdben az a16bbiak16l nyilatkozom:

LIl*. az
siban rneeh rozott leltete knek. valamint az Aht. 50. Q ( l) bekezd6se szen Dt

kapcsol fltok vonatko
vizsgdlal!9 izc o ls rse nd lk rendel

VAGY
az 6ltalam kdpviselt szervezet vonatkozdseban az Atrt. S0 $ (l) bekezdes a) Pontj6ban meghatarozott

rendezen munkatgyi kapcsolatok kdvetelmenye ' munkavdllal6 foglalkoztat6sinak hi6ny6ban - nem

dnelnlezhet6;

VAGY

az eltalam k€pyiselt szerveze[e Magyarorsz6gon tdrteno foglalkoztat6s hi6ny6ban oz Attt .SO.5 1t;

ietezdes a; pontj6ban rneghat6r'ozottlindezen rrrunkatgyi kapcsolatok kcivetelmenye nem terjed ki;

a temogatdsi igdnyben foglalt cdl tekintetiben az eltalam kipviselt szervezetet

adolevJn{sijog megilleti, illetve az ad6terhet rnesra 6tharitja;

A negjfelch fts, aldhtizondi

Biintetojogi felelossdgem tudatdbal kijelentem, hogy a fcnri nyilatkozat a val6srignak rnegfelel'

Kelt, Budapest, 2020.03.23.

Szentprili Cii
tigyYezet6 el

A timogatdst ig6nyl6 adatai:

niv: Budapesti Vasutas Sport Club-Zugl6 Kdzhaszn0 Egyesiilet (BVSC-Zugl6)

szdkhely: I 142 Budapest, Sz6nyi ft 2.

k€pvisc16 neve: SzentP6li G6bor (ugyvezet6 elnaik)

nyilv6ntartasi szAm: 0 l -02-000 I I 96
nyilv{ntartast vezet6 szerv neve: F6v6rosi T6rv6nyszek (Budapest)

ad6szAm: | 9806990 -2-42

banksz6m lasz6m is sz6mlavezet6 penzint6zet: I 1991 102-021 32954-00000000 Erste Bank Hungary zrt.

2*.

VAGY
ad6levon6si ios nem illeti mes. es az ad6terhet nt6sra nem hdritja 6tr

/



BUDAPEST F6VAROS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT

ADATLAP
k6rel ern h ezlP6lY Azath oz

K6relmcz6/prily[ 26 szcrvezel neve, cime:

Pilydzat cime:

o: Budapcst liiviros XVI' keriileti Onkorminyzat
Polgirmestere

I163 BudaPest, Havashalom u' 43'

cimre

Bekiild6si hatiridri

Budapesti Vasutas SPort Club-Zu916 K6zhasznri EgyesUlet (BVSC-Zug16)

I 142 Budapest, Sz6nyi tt 2

Szerb Antal C imndzittnt sportfejleszlisi prog'ant megvol1sitdsa

Az aclcr I luP s o kszoros It h at 6t' /'



2

l. K{relmez1/ptilyriTri st.ervczet adatai

A szewezet megnevezdse:
BudapJsti Vasutas Spon Club-Zuglo Kozhaszn[r Egyesiilet (BVSC-Zuglo)

i.1

1.3

1.4 A szervezel ad6szama:
19806990-2-42

A szervezet es az aldirrisra j ogosult kdpvisel6 eldrhet6sdge (telefbnsz6m' e-mail cim):

1.2 A szervezet szikhelye:
I 142 Budapest, Szdnyi [t 2

+3 61 1 -27 3 - | 426, info@bvsc.hu

1.6 A szervezet penzintdzeti sz6mlaszamai:
I I 99 1 I 02-02 I 329 5 4 -00000000

20t7.06.27.

Kever€kkdszitds

irtris, fttldmunka
Helyszini beton 6s vasbeton rtunl<6k

Feliiletk6pzis
K6burkolatok keszitese

Elektromosenergia-ell6t6s, villanyszelel6s

Szabadid6 6s sportl6tes(tmdnyek kialakit6sa

Az aliilisra j ogosult kdpvisel6 neve, cime:
S7€ntpili Gabor (iigyvezet6 €lndk)

1.5

1.7 El026 temogatdsi elsz6moLis benyrijt6s6nak dituma:
201 8.07,30.

l.sElozoiizleti6vrevonatkoz6besz6mololetdtbehelyez6s6nekdituma:

2. A kirelem/pdlYdzal c6liz:

Az Onkorm6nyzati tulajdonban 6116 Szerb Antal Gimn6zium (1164 Budapest' 
..

nuttf-lyanV Ilona u. 12.1 ki.ilt6ri k6zilabdapdlydjdnak fel[jit6s6hoz sztksiges dner6

biztositAsa.

A megvakisitand6 c61 6rdek6ben folytatott tevdkenys69 lcirrisa:
3

z



4. A programban rdsztvevtik l6tszinra 6s dletkoruk:

3. A p rogra m/pri lyti zttl terv ezelt megval6sitisa :

- kezd6irtripont: Onkorm{nyzattales/eztetve

- befejez6 id6pont: Onkormdnyzattal egyeztetr e

6. A trimogatrisi igdny

6. I. A p rogram/pdlyttzdl megval6sit{sinak telies ktilts6gig6oye:

6.2. Megvakisitrishoz megl6v6 sajdt forrds 0sszege:

6.3. Megval6sit6shozsziiks6gcstrimogatrisiig6ny:

6.4. IVlegval6s(t6shozsziiksdgcsegy6bforreis:

38.073.315.-Ft

26,411,218,-Fl

71,662,097,-Ft

0,- Fr

1

Osszesen:

+ A kirelen/ptitytizat tingy6t6l ftigg6 L6szletess6ggel toltendo ki!

Az ADATLAiHOZ a kdvetkez6 mell6kleteket kell csatolni:

L sz. melldklet A kdzpdnzekb6l tryujtotl tanrogatesoi( etldthat6sag6r6l sz6l6 200.7' 
.dvi

CLXXXl. torvcny szerinli orrr"i6't'"iJ"||'eg, ille-tve 6rintettsdg lenniilkis6r6l' vagy hirinydr6l

sz6l6 NYILATKOZAT
2. sz. melleklet Atl6that6sigi nyilatkozat

;. ;;. ;;iiaki., Rendezett ,irn'r"iigvi kapcsolatok kovetelmenvdnek teljesiileserol' valaTlnl:
' 

irrii,,""itp,atyard trimogat6sra 'inattoz6 
ad6levondsi jogdrdrl szol6 NYILATKOZAI-

i[J.o""i.lr,;li Irr"tm6nv]szemfejtisi rendszer al6 tanoz6 ktiisigvctcsi szerv esetdben nem kell

csatolni.)

Az Adatlaphoz csatohi kell tov.ibb6**:
.- i ki,leltnerri4uilyrc<i neveben aliiriis&r jogosrrlt szern€ly ktizjegyz6 6ltal hitelesitett aldkris

nrint6j a.

. A ld;sit6 okirBtdt vBgli .iogszabdlyban meghaterozott nyilv6ntart6sba vitel6t igazolo okiratdt'

A p rogru nr/p tillttiz.r/ kdltsdgvct6s-tcrvczctc: lJevdtel: Kiadris:

- Szemdlyi iellegii: 0 0

- J6r'ulikok: 0 0

- Dologijellegti: 0 0

- Felhalmoz6si jel)eg(r: 38.073.315.-Ft 38.073.315,-Ft

38.073.315,-Ft 30.073.315,-rt

8.
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** A bcny(rjrand6 dokumenturnok kidllitdsdnak ddtuma nem lehet a tdmogatesi igdny beny(rjtasrt6l

szdmitott 30 napn6l rdgebbi.
(A Budapest F6v6ros XVl. kertileti Onkorm6nyzat altal fenntartott kdltsdgvetdsi intdzm€ny esetdrr

nenr kell beny jtani.)

Figyelnrcztct6s: Amennyiben a kdrellnezi:,lpiiyiz<i a kdrelmehe/pdlyazatihoz nem csatolja a
ttliorolt, osszes mel16kleter es a hi6nyt hianyp6tltisra val6 felsz6litrisra serr p6tolja, a polgertnester

a kere lmet/pdlyazatot elutasitja.

Alulirott nyilatkozom, hogy rendezetlen kiiztortozdsom (NAV, iinkormriryzat, stb.) nincs'

Tuttom6sul veszem, hogy antennyiben a tdmogatast nem a megieliilt c6lra forditom, illetve nem

a megiclt lt mt6don, vagy hatririd6ben szimolok el s kapott t6mogat6ssal, rigy a timogatis
iisszege az 6llamhiztartSsr6l sz6l6 2011.6vi cXCV. t6rv6ny sz€rirt a mindenkor 6rv6nyes

kamatokkal egyiitt visszafi zetend6.

Tudomdsul vcszcm, ho$/ a timogatis csak a 2018,6Ybe[ 6s csak a paly6zatban/k6relemben

megfogalmazotl tev6kenys6gre haszn6lhatri fel, tovdbbri az elnyert trimogatassal 6s a v6llalt

dnri6ssiet a hatirirl6n beliil kdteles vagyok elszdmolni, a teYekenyseg megval6suldsd16l tdmdr

irdsos beszimolit k6sziteni. Az elsz6nrol6si hat6ritl6 be nem tartisa a kiivetkez6 6vi

tinkotmdnyzati tAmogatis megvon6sdt vonja maga utAn'

v{llalom, hogy a nyilr'6noss6g el6tt megjelenti esem6lyeken, valamint annak

crerlnr6nyek6pfen l6tlejiivti elektronikus vagy nyomtatott kiadv6nyokon a Budapest F6viros

XVt. freriiteil 6nkorm6nyzat megnilvcz6s6vel a nyilv6ttossig tudom6sira hozom az

iinkorm6n)'zati timogatAs t6ny6t

V6llalom, hogy a birottsAgi timogatlissal nregrendez6src keri16 program pontos id6P0ntji16l

os rrelvszin6i6l a Butlapest F6v6ros XVI. licr-iileti onhorminyzatot a program konkrdt

megval6sulis6t megel6z6 I h6ttel t6j6koztatom'

Alulirott nyilatkozom, hogy a 2018.6v 05. h6 14. uapjin ki6llitott 6s az onkorm6nyzat r6sz6re

20l8.6Y"05.rrors.napiantimogatdsiig6nyc6lj6b6lrendelkcr-6srebocs6tott6saz
Orikorm6nyzat r6sz616l elfigadotr a,iir.esi cimp6t4,iny okiratban foglalt adatok nem viltoztak.

Alulirott n;ilatkozom, logy-a z0l8.6v 05. h6 0-9. napjrin ki6llitott 6s az Onkorm6nyzat r6sz6re

2018. 6v 05. hd l5 napinn timogat{si ig6ny c6lj6bril lendelkez6sre bocsitott 6s az

Onkormdnyzat r6szdr6l elfogadott nyilvdntartrisba v6tcli okiratiban foglalt adatok nenr

v6ltoztak

rt
Datum: 2020. mdrcius 23

kerelme pitlyino al|iritsa

Z4;-'



Arr-Arnar6sAcr NYTLATKoZAT

Az ALLAMHAZTARTASRoL SzoLO 201 1. Evt CXCV. TORV6NY (AHr.) 50. 5 ( 1) BEKEzDis c) PoNTJA Es A NEMzEtl

vAGYoNRoL szoLo 2011. Evl CXCVI. TORVtNY (Nw.) 3. g (1) BEKEzDts l PoNrA ALAPJAN

Timooatott adatai:

N6v:

Sz6khely:

ceg)egyz{kszlm/nyilviintartSsi szeim

Ad6sz6m:

K6pviselet6ben eljdr:

Budapesti Vasutas Sport Club-Zugl6 Kdzhaszni Egyesulet (BVSC-Zug16)

1142 Budapest, Szonyi 0t 2.

01-02-0001196

19806990-2-42

Szentpeli Gdbor (tigyvezet6 elnok)

Alulirott Szentp6li G6bor, mint a BVSC-Zug16 k6pviselet6re iogosult az Nvt. 3. S (1)'U.f...ae= 
r. pontja 6s u. ittt. SO, S (1) beketd6s c) pontja alapj5n felel6ss6gem tudateban

az alebbi 6tlathat6s5gi nyilatkozatot teszem.

ekAn 16szb Mind a
koz6 afI fi1, I kitii

I.
TORvENy EREJENfI rocve Arlirulr6 szenvrzettr

A jelen nyilatkozatot nem ketl kitoltenie a kovetkez6 szervezeteknek, mert megfelelnek a.nemzeti

,ugyonrai sz6t6 2011. 6vi cxcvt. tdrv6ny 3.5 (1) bekezd6s 1.a) pontja szerint aitldthatd

szJivezetnek min6srjlnek. (A megfelel6 aliihtzand6!)

a) az dllam,

b) a koltsdgvet6si szerv,

c) a kt ztestolet,

d) a helyi 6nkorm6nyzat,

e) a nemzetisdgi on korm6nyzat,

0 a t6 rsul6s,

g) az egyhi5zi jogi szemdlY,

h) az olyan gazdiilkod6 szervezet, amelyben az iillam vagy a helyi 
'inkormdnyzat 

kul6n-ktil6n

vag y egyiitt 1 00o/o -os r6szesed6ssel rend elkezik,

i) a nemzetkozi szervezet

j) a ktilfdldi dllam,

k) a kLi lfdld i helyhat6seg,

l) a knlfdldi dllami vagy helyhat6sdgi szerv 6s az

m) Eur6oai Gazdasiigi T6rs6916l sz6l6 meg6llapod5sban r6szes 6llam szabiilyozott piacdra

bevezetett nyilv6noian mfiktid6 r6szv6nytai rsasd 9 '

sI
az

II.
AzI.PoNTALANEMTARTozo]oGIszEMELYEKvAGY]oGIszEMELYISEGGELNEMRENDELKEZ6eIzoALToo6

SZERVEZETEK

1'AzSltalamk6pviseltszervezetNvt.3.s(1)bekezd6s1.b)Pontiaszerint5tl6that6
szervezetnek min6stil, az alSbbiak szerint: r - -r ----rr., .,-^r .

,jlr llt-riri- te f r'iuri tr"rr*"IJi-olvin belft'ld.i vasv ki'ilfiildi iosi szem6lv vasv iosi
szem€lyisegget n"- ,.. i J n*u .Z' ' iati;txoaa sz6rvezet' amely megfelel a kdvetkezo

1 ,r'.//
/



felt6teleknek:

aa)tulajdonosi sze
6s megakadily
megismerhet6,

rkezete, a p6nzmosis €s a terrorizmus finanszirozisa megel6z6s616l
oz6si16l sz'616 tiirv6ny szerint meghatSrozott tEnyleges tulajdonosa
amelvr6l a II .2. Dontban nyilatkozom,6s

ab) a2 6llam, amelyben az Sltalam k6pviselt gazdiilkod6 szervezet ad6illet6s6ggel
rendelkezik:

- az Eur6pai Uni6 valamely tagdllama:
c Magyarorszdg
c eqy6b: ..............................,va9y

- az Eur6pai GazdasdgiT6rsdgrcit sz6l6 megiillapoddsban r6szes 6llam: """" "" ", vagy

- a Gazdasdgi Egylittmikdd6si 6s Fejleszt6si Szervezet tagiillama: "'" """"'.." , vagY

- otyan 6llam, amellyel Magyarorszdgnak a kett6s ad6ztatds elkertil6s6r6l sz6l6 egyezm6nye

van; .......................

(A megfetel| atiihizand6, illetve amennyiben nem Magyarorsz'g, kariiik az orszegot
megnevezni!)

ad nem min6siil a tSrsasSgi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 tiirv6ny szerint
ili,g natiiol;tt';it.r6;6tt k-iitititai tiirsas5gnak, amelvr6l a II. 3. oontban nyilatkozom 6s

ad) az 6ltalam k6Dviselt sazdelkod6 szervezetben k6zvetleniil vagy kaizvetett-en ttibb
;i"i ,;t;;;'tljiJii"^iri[ -uerotvassat vasv szavazati ioggal . bir6 iogi szem6lv,' iogi
.."-atrireooet neri renadtfei6 iJiJiir.oa5 '"zervezet tdki-nIet6Uen iz aa), ab) 4s ac)
arpi'iri iz..liti feltetelek fenniilln-ak, amelv16l a II. 4. oontban nvilatkozom'

2. Nvilat ozat tenvleoes tula 'id o nos ro I

enzmosds es a terrorizmus finanszirozdsa meqel6z6s6r5l 6sAz dltalam k6pviselt szervezetnek a p

mega kadd lyozdsS rol szolo 2OO7. 6v
term6szetes szem6ly(ek) a t6nyleg es

i CXXXVI. torv6ny 3.
tulajdonosa(i):

5 r) pontja alaPj6n a kovetkezo

Ssz. Tdnyleges tulajdonos Sz0letdsi hely 6s id6 AnyJa neve
R6szesed6s
m6rt6ke o/o-

ban

N

Az 6ltalam kEpviselt szervezet magyarorsz5gi sz6khellyel rendelkezik, igy nem ellen6rzott k0lftildi

td rsas59;
va9y

vagy

Az 6ltalam k6PViselt szervezet nem rendelkezik magyarorszdgi szdkhellyel'

(A megfele16 aliihizand6! )
Ameniyiben a nyilatkozattevd 6ltal kepviselt szervezet -nem magYarorszdgi . szikhely.A, 09y

fetmeril annak i6rddse, hogy etlentirzitt kitf1tdi t1rsas1gnak min6siil-e, ez€rt sziiksdges az

"ti"ni6uAtt 
*Amtdi t6rsasignik mindsit1ssel kapcsolatos kdvetkez6 rdsz kitdltese.

Az dltalam k6pviselt szervezet a tiirsas6gi ad6rol 6s az osztal6kad616l sz6l6 1996. evi LXXXI

toruenv +. I ri. pontj6ban meghatdrozott felt6telek figyelembe v6tel6vel

nem minSsiil a t6rsas59i es az osztal6kad616l sz6l6 t6rv6ny szerinti meghat6rozott ellen6rzott

kUlf6ldi t6rsasag nak

2



a tdrsas.igi ad616l es az osztal6kado16 sz6l6 torv6ny szerint meqhatdrozotf ellen6rzdtt kLilfoldi

tiirsasagnak m in6sUl.
(A megfe le16 a ld h iza nd5! )

4. Nyilatkozat a k6zvetleniil vagy ktizvetetten ttibb mint 25olo-03 tulajdonnal,
befolyissal, szavazati jo99al bir6 5llamh5ztart5son kiviili jogi szem6ly vagy iogi

"ru-6lyis6gg.t 
nem rendelke26 gazdiilkod6 szervezet iitt6that6s6g616l

4.1. Az dltalam k6pviselt gazddlkod6 szervezetben a kozvetlenrll vagy kdzvetetten tobb mint
25olo-os tulajdonnal, befoly;issal, szavazati joggal (toviibbiakban; rdszesed6s m6rtdke) bir6 jogi
szem6ly va9y.1o9i szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdSlkod6 szervezet(ek) 6s ad6illet6s69 iik:

4.2. Az l)ltalam k6pviselt gazd6lkodo szervezetben a kdzvetlenLil vagy kdzvetetten tobb mint
zsoa-os trtaioonnai. oe'olvisJ, szivazat, joggal bir6 jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel
nem rendel[ezci q;zd6lkod6 szervezetek t6.ryleges tulaidonosa(i):

Ssz Gazdd lkod6 szervezet neve Szervezet ad6sz6ma
R6szesed6s
m6rt6ke
o/o-ban

Ad 6illet6s69e

Ssz.
Gazdiilkod6 szervezet

neve

T6ny leg es
tulajdonos(ok

)

Sz0let6si hely
6s id5

Rdszesed6
s m6rt6ke

o/a-ban

4.3. A kdzvetlentjl vagy kozvetetten tobb mint 25olo-os tulajdonnal, befoly;,ssal, szavazaU joggal

bir6 jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazd6lkod6 szervezetek a tiirsasdqi

"JO.6i?, 
az osziat6[aa6r-6t sz6t6 rgsol-6vi LXxxI. t6rv6ny 4. 5 11. pontja szerlnti ellen6rzott

kiilfdldi tiirsasSgnak min6s0l I nem min6stil (megfelel6 r6sz aliih0zand6)'

III.
crvrl szERvEzETEK, vizrrinsuurox

1. Az 6ltalam k6pviselt szervezet (A megfelel; aldhizand6!)
civtl szeNezet vagy

- vizitdrsulat

dtldthat6 szervezetnek mln6si]l az Nvt. 3. 5 (1) bekezd6s 1 c) pontja szerint'

a) Az 6ltalam k6pviselt szervezet vezet6 tisztsdgvisel6i:

Vezet6 tiszts69visel6

1 f Budaoest 1975.06.10-
) Budaoest 1960.08.21 . 

-
3 Szentpiili G6bor Budapes t 1972.06 05 Na Gabri lt

b) Az altalam k6pviselt szervezet, valamint az III ,1 .a),pont szerinti vezet6 tisztsdgvisel6i az

JiSbLi ,.".u"."t1e k ) ben rendelkeznek 25olo-ot meghalado r6szesed6ssel:

Ssz. Vezet6 tisztsdgvisel6 Szervezet neve
Szervezet
ad6sz6ma

3

Anyja neve

Ssz. Szrjletesl hely 6s id6 Anyja neve

R6szesed6s
m6rt6ke
o/o-ban



c) A I1I, 1. b) pont szerinti szervezet(ek) 5tl6that6 szervezetek, azaz

ca,) tulaj donosi szerkezete, a penzmos6s 6s a terrorizmus finanszirozisa megel6z6s616l 6s

megak addlyozeisd16l sz6l6 t6rv6ny szerint meghatiirozott t6nyleges tulajdonosa megismerhetci,
TO I a lII ila tkozo

a III.4 oontban nvila tkozo m

co) az Eurooai Uni6 taqdllamjban, az Europai Gardas5gi T6rs6grtil sz6l6 megiilla poddsban r6szes

;it;;b-, a Cazaas;gi tgyrirtm [ii(dd6si 6d Fej teszt6s i 
- 

Sze rveret ta96llamiiban, olyan,5l.lamban
;";d utft;ia u;ail f 

"tZrZss;r, 
u-"ity"i t,tagyarois.Sgnak a kett6s adoztat6s elkertll6ser6l sz6l6

egyezmdnye van, amely16l a II1.3. Dontban nyilatkozom.

cc) nem mrncistil(nek) a t6rsasiigi ad6161 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 torv6ny szerint meghatSrozott
elienrirzritt kLi lfold i td rsas5g na k,

cd) a szervezetben kozvetleniil .vagy kdzvetetten tobb mint 25olo-os tulajdonnal,
befolvdssal vaqv szavazati joqqul UitO j6bi szem6ly, jogi szem6ryrs6goel n91 .rendelkezti
6i.i,iri".i?, tr""'L,Jii" t i^ti:reiiJi i ci1, cb') 6.s cc) atpont iz6rrntr felt6telek fenndllnak, amelvrcil

2. Nyilatkozat tdnyleges tu lajdonos16l

A III. 1. b) pont szerinti szervezetnek a p6nzmos6s 6s a terrorizmus flnansziroz6sa

;;s"6.6s616t 6s megakaddlyo zitsitr6t sz6l6 ZOO7. 6vi CXXXVI. tdrv6ny 3. 5 r) pontja alapjdn a

kovetkez6 term6szetes szem6lv(ek) a trinyleges tulajdonosa(i):

3. Nyilatkozat a III. 1. b) pont szerinti szervezet dtliithat6siig616l
3,1. A III. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) ad6illet6s69e

Ssz Gazddlkodo szervezet neve Szervezet ad6sz6ma
R6szesed6s
m6rt6ke
Vo-ban

Ad6illet6s6ge

b) szeri nti szervezetek ellen6rzott ki.jlfold i t6rsas59i min6sit6se3.2, A III.1

Ab)pontszerint.Szervezetekk6Z0lakdvetkez5kmin6st]lnekellen5rzottkijlfoldi
t6rsasSgnak(haegyikszervezet'"-.ninauutellen6rzdttgazdas6gitSrsas6gnak,akkork6rem
kihuzni)

;. N;ii;ik";;; "i"r""r " ,i".uui"t"t""r az 5tliithat6s6s5 rot, ametyek k6zveHenril vasv

kdzvetetten tobb mint 25olo-os tulajdonnal, befolyiissal vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan

gazdilkod6 szervezetben, amef,-Oeri a-iivif 
'szervezet, 

vizitiisulat vagy ezek vezet6 tiszts6gvisel6i

25olo ot meghalad6 r6szesed6ssel rendelkeznek

Gazddlkodo
szeTvezet neve

T6nyleges
tu laj donos

Szrilet6si hely 6s
id6

Anyja neve
R6szesed6s

md rt6 ke
o/o-ban

Ssz.
Gazddlkod6
szervezet

neve
Adoszim

Rdszesed6s
m6rt6ke
o/o-ba n

Ad6illet6s69e
tdnyleges

tu lajdonos(ok)

ten y leg es
tulaidonos

qTiilete;i helve es

A

Ssz.

-E z



Krjelentem, hogy az dltalam k6pviselt szervezet alapit6 (l6tesit6) okirata, illetve kiil6n
jo-qszabdty szerinti nyilvintarti5sba vetelt igazol6 okirata alapjdn jogosult vagyok a szervezet
(epviselelere (6s c69jegyz6s6re),

Felel6ss69em teljes tudatSban kiielentem. hogy a vonatkoz6 jogszab6lyokat
megismertem, amelyek alapj5n t6rsas6gom 6tlethat6 szervezetnek min6siil.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban kozolt adatok tekintet6ben barmilyen vdltozds
dli be, akkor a;6dosult adatokkat t<irittkott 6tliithat6sSgi nyilatkozatot a vdltozes bekovetkezt6t6l
sz6mitott 8 napon beliil megktildom a Tiimogat6 r6sz6re, vagy amennyiben az 6ltalam kdPViselt

szervezet m5r nem min6siil dtliithat6nak, igy azt halad6ktalanul bejelentem

Felel6ss69em tudataiban kijelentem, hogy a nyilatkozatban rnegadott adatok a val6s6gnak
megfelelne k,

A fenti tdbliizatban feLsorolt szervezetek kozUl a kovetkez6k mintistilnek ellen6rzdtt kLilfdldi
tdrsasdgnak (ha egyik szervezet sem min5sr.jl ellen6rzott gazdasiigi t6rsas59nak, akkor k6rem
kihizni):

Kelt, Budapest,2020. mdrcius 23.

Szentpdli Gdbor
rigyvezet6 elnok

",/'



Nyilatkozat

- gazdasigi tevdkenys6g vdgz6sdre vonatkoz6an -

Alulirott Szentpdli Gdbor, mint a BVSc-zugl6 U8yvezet6 elndke bilntet6joSi fele16ssdgem tudatdban

nyilatkozom, hogy a 2020. miircius 23. napjSn a Budapest F6virros xvl. keruleti onkormdnyzathoz

benyujtott adatlappal igdnyelt, Batthydny ono Altoldnos lskols spor{eileszt€s megvdl6sitdsa $tBy(

tiimogatiis nem mindsiil az Eur6pai Unio m0ktjd6sdr6l sz6lo szerz6d6s 107. cikk6nek 
-

(L) bekezd6sdben emlitett dllami tdmogat6snak mivel a BVSC-Zugl6 ebben a projektben gazdas6gi

tev€kenysdget nem vdgez.

Budapest, 2020 mdrcius 23.

Szentpdli G6 bor
iigyvezet6 elndk

-r2
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NYILATKOZAT

a l(tizpcnzekb6l nytjtott trmogatdsok 6tl6thatdsrgA16l szd16 200?. 6vi CLXXXI. ldrv6ny szcrintitisszrf6r-
hetetlens6g, illetve 6rintetlsdg fenndll6sdrdl, vrgy hirnyrrdl

A Temogatoll ncv€: BVSC-Zuglo

Termdszetes szcmely lalclme:
Szol€lcsi hely€, idcj€:

Gazdasagi LrsasAg es.tan szakhclye:
CaSjcgy-t\sztuna:
Ad6szdm!:
Kapviscldjen€ri nevc:

Egy€b szervezet eseten szekhelye: I 142 Budapest, Szdnyi it 2.

Kdpvisel6jdnek neve: Szentp6li Cdbor (ilgvvezet6 elntik)
Nyilvantartasba vdteli okimt szinra: Pk.61.26'1 I 1990.02.47.
Nyilvantartasba vevd szerv megnevezdse: F6v6rcsi Tijrvdnyszik (Budapest)

Kijelentem, hogr szemdlyemmel, illetve a tiimogatottkent megjelolt szervezettel szemben a k0zpdnzekb6l ny0j-

lott tAmogarAsok atlathatosrigrir ol sz6ld 2007. 6vi CLXXXI. t6rv6ny (KnyL)

- 6. S (l) bekezddse szerinti tisszcf6rhctetlcnsdg
l. ncm 6ll lenn vaev
2. fernAll az..-pont alapjin

- 8. $ (l) bekezdEse szerinti 6rintetts6g
l. nem ill fenn v4gy
2. fcnndll az..,pont alapjdn

Az iisszef6rheaetlens6g vagy az 6rintetts6g alapjrul lzolgr16 ktiriilmdny leirdsa:

Kijelentern,Iogy az tissze[6rhete(lenseg nlcgsziintetds6re az alibbiak szerint int€zk€dtem

Kijclcntem, hogy oz 6rintettsdg kiizzdl6tel6t kiilon firlap csatoliisdval kezdem6nyeztellr'

Kijelenterr, hogy az iltamhrztrrtis16l sz6ld 20t t. evi CXCV. tv. (tovAbbial(ban: Atrt.) ntle. S-ibar meg-

hatirozott kizd16 okok egyike sem ill fenn velem szembcn.

Kelt: Budapest, 2020.marcius 23.

-s

!tr.,,042U

3,4.
?,

c)Szentpili Ct
iigyvezet6 €lnti

tinrr.6. S {l) Ncm Lnd{lh.l priL}izo\l,nr.as non ras2csiilltr I

d, ati a pil)1i,ara ctjinistEi d6nrAtl6k.iTir6tranl *6mmikoil6 \a8v ddnt6shoh,
,.) a rizin tozloli rh4a8visel6,
., aza.l-61lonl.ld tiaozo seDdlr kozeli hozilano-ji.
,r.v,/..,/ ,)onrl r. r.cUcloll e.',rl\ h' qdonaha. i'1. Ar/&r!!, rirrir.
j 

"ry,'" 
i"la",,agi ""ia8, 

,l.pirriny, eErcstrlcr. esyhiir Josr sicnrry,igy ul,worrar. [.r\. czct.oial d I osi szc,Er]is.88.r 
'cn{htkcz6 

ob?o s,i^r,ri
,iy"ie.. i,*ryd" - "t,.ii"nr 

aa urrozo szcmry-;qoo ti;asi8,i3;b.;; itiprrvrny r.zcr6 sz.N{nck. szcftzcranet rasjr, riszrs.eviscr6jc. @.&e50le{, @

eEyl,i/Jogiwc.nil, vaSr a ulec^'.at nglir ad vngv tant6.lcl' s75{mk liEjn

7L * ide*I., 
""sl 

*"lt-N*r, illdvc;ak 6[ill;;-!i erD.lt i!.s8cl t.ndelk@l utr lzEBcar''EvsBc, val'mint & 
'g) 

h'zijo8i 'im'lv
7dr;;ly; uilyizlrfiiBs,r msclb; ol avbd .$'nlmiik6dcsr ncsatlo;orirr kaon ne ranor tsn MaEvm6?'8on bej'sv"cn pinlll (' 6vebbid'ba': pla)'

lb,d.t;ru;tviar\inaj,i'nEsctisorcvbcnpnrlatr'j,6!j.lolJ.iio o6'lrgi'lsi.ddpa,ptdanEnrivat,hclviankoma.varIEltt.td3o(
p or,o.i u i+.'rrcttot - to t ,;r8iSonal l.nrtr a 1 3. S .hpl dn i ho ,.Pon kozal.rr'L '
& g (l) lla. pilrazi
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NYILA'TKOZAT

Al[lirott, Szentpili Gtihor, mint a timogatdst ig6nyl6 szeryezet k6pviselet6re jogosult szemdly a

timogatast igdnyl6 szervezet nev6ben az a16bbiak16l nyilatkozom:

t* v ise It e lel az a ont lcndczctl mu

kaDcsolatok vonatkozesdban meshatirozott lelteteleknek. valarnint az ht. 50. 6 (1) bekezd dse szer int

vizss6land6 io i szem6lv- ioei szemdlvisds n lklili sTervez-et adatait rendelkezds le bocsdtia.

VAGY

ad rhet ntasta nerr h
^riti^ 

Atadolevonisi o nem illeti me es az

,1 meg[elel6 ris: aldh z<tndd

Kelt, Budapest, 2020.03.23.

Szentpdli G

VIGY
az dltalam kdpviselt szervezet vonatkozasdban az Aht. 50. $ (1) bekezdds a) pontj6ban meghat6rozoft

rendezett mu;kaiigyi kapcsolatok kdvetelmdnye munkavallal6 foglalkoztat6sdnak hi6ny6bal - nem

drtelnrezheto;

az 6ltalaru k€pviselt szervezetue Magyarorszdgon tiirtduo foglalkoztat6s hidnyriban az Ahr. 50. $ (l)
hekezdds a) pontjdban rneghatdrozott rendezett munkailgyi kaPcsolatok kovetelrndnye nem teried ki;

a tiimogat6si igenyben foglalt cdl tekinteteben az 6ltalam kdpviselt szervezetet

adolevontsijog nregilleti, illetve az adoterhet mesra dtheriua;

I/AGY

tigyv€zet6 el A r r:r i-

6:

A tdmogatdst ig6nyl6 adatai:

ndv: Budapesti Vasutas Sport Club-Zug16 Kdzhaszn0 Egyesiilet (BVSC-Zugl6)

szekhely: 1 142 Budapest, Sz6nyi [t 2.

k€pvisel6 neve: Szentp6li Cribor (tigyvezeto elndk)
nyilv6ntartdsi sz6m: 01-02-000 I I 96
nyilvAntartdst vezeto szerv neve: Fovdrosi Torvenysz6k (Budapest)

ad6szirn: I 9806990-2-42
banksz6nrlasz6m ds szAmlavezet6 penzint'zet: 11991102-02132954-00000000 Erste Bank Hungary Zrt.

Biintetd,jogi felel<!ssegern tudataban kijelentem' hogy a fcnri nyilatkozat a val6s;ignak rnegfelel'

I
//v/


