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ELŐTERJESZTÉS
a Magya r Ökölvívó Szakszövetség Sportlétesítmény-fejlesztési tá mogatásáról
Tisztelt

Képv isclő-tes tület!

Az Edőcs István Ökölvívó Spo11egyesület (a továbbia kban: Sportegyesül et) - székhely: 115 1
Budapest, Kert köz 1., ad ószám : 181 996 55-1-42, nyilván tartási szám : 0 1-02-00 13247 kérelmet nyújtott be a po lgármesterhez önkormányzati tulajdonú nem la kás célú helyiség
kedvezményes bérleti díj ért, hosszú távú , öt éven tú l történő bérbevétel tárgyában.
A Sportegyesüle t ke rületünkben egy évtizede szervez sporttevékenységet, végez
tehetséggondozást, segíte tte, illetve segíti kerületünk szabadidőspo rt feltételeinek
megteremtését, fenntru1ását. A Sportegyesület a sporto lni vágyó fiatalok hosszútávon történő
magasabb színvonalú kiszolgá lása, és az ökö lvívásnak helyszínt biztosító infrastruktúra
fej lesztése é rdekében 15 évre kívánja bérbe venni B udapest Főváros Ko rmányhivatala XIV.
Kerületi Hivata la ingatlan-nyi lvántartásában Budapest XV. kerület belte rület 88401 /0/ N3
helyrajzi szám o n fe lvett, te rmészetben Budapest XV. kerü let Ken köz 1. szám alatti, irod a
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megnevezésü, 160 m terü letű nem lakás célú, l / I önkormányzati tulaj do nú helyiséget (a
továbbiakban: Bérlemé ny). A S portegyesüle t j elenleg is használja a Bé rlemény t, azonban
bérleti szerződést ne m kötött az ingatlan vagyo nkeze l őj ével , a PALOTA-HOLDING Zrt.-vel.
A Sportegyesü let a használat után használati díjat fizet. A Bérl emény átlagos műszak i
állapotú, felúj ítást igén yel.
A Magyar Ö kölvívó Szakszövetség (a továbbiakban: MÖSZ) elnöksége e lfogadta a 201 8. évi
Sportlétesítmény-fejlesztési támogatás (a további ak ban: tám ogatás) e losztásának te rvezetét,
am elyet megküldött az E mberi E rő források M ini sztériumának . A MÖSZ elnöksége 8.000. 000
Ft támogatást javaso lt Sportegyesület részére. A tá mogatás odaíté l ésérő l az EMMI dönt. A
támogatás fe lhasználható spo11eszköz vásárlásra (kondigépek, fu tópad stb.), és/vagy ingatlan
felúj ításra, lé tesítményfej lesztésre (festés, nyílászárócsere stb.).
A M ÖSZ tájékoztatása szerint amennyiben az EMMI döntése alapj án a Sportegyesület
támogatásban részesül, a kkor a S portegyesület által spon o lásra használt ingatlan fej lesztési
kivitelezést a Beruházási, Műszaki Fej lesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a
továbbiak ban: BMSK Zrt.) végzi. A Sportegyesül et és a BMSK Zrt. a sport tárgyú fej lesztés
megva lósításáró l szerződés t (a továbbiak ban: támogatási szerződés) köt. A BMSK l 00%-os
ál lami tulajdon ban lévő onprofit Kft., a tulajdonosi jogokat a nemze ti vagyon.keze léséért
fe l el ős tárca né lkü li m in iszter gyakorolj a.
A Sportegyesület önkormá nyza ti hozzájárulás nélkül nem j ogosult a Bérlemény fe lújításáró l
is szóló támogatási szerződést kötni a BM SK Zrt.-vel. F igyelemme l a rra, hogy a
Sportegyesüle t 11 éve működik a kerüle tbe n, megha tározó szerep l őj e a magyar ökö lvívó sport
utá npótlásképzésének, j avas lom , hogy a Képv iselő-testület támogassa MÖSZ 2 01 8. évi
Sportlétesítmé ny-fej lesztési p rogramját, és j áruljon hozzá az ingatla n 15 évig tartó spo rtcélú
használa tához.
A Sportegyesüle t által fi zetendő bérleti d íj a következő 15 évben - infl áció nélkül számolva mindösszesen nettó 6 .048 .000 F t, a mi bruttó 7.680.960 Ft. A Spo rtegyesületnek a bérleti díj
fizetésén felül vállalnia ke ll, hogy a tá mogatást ingatlan felúj ítás, létesítmé ny fej lesztés céljá ra
használja fel. A Sportegyesület a bérbeadóval kötend ő megállapodásban rögzítésre kerülő
felújításként számo lhatja el a bérl emény központi berendezéseire (pl. a víz-, a csatorna- és a
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gázvezeték, a hozzá tartozó szerelvények, az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere,
a fűtőberendezés, melegvíz-ellátó berendezés, stb.) fordított kiadásait. A Sportegyesület a
benyújtott kérelmében válla lja, hogy a bérleményben a bérbeadására a nem lakás célj ára
szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltéte l eirő l szóló 25/20 15 . (VI.! .) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Helyiségr.) által meghatározott értéket meghaladó, munkadíjjal
együtt nettó 3.500.000 Ft értékű értéknövel ő felújítást végez.
A nemzeti vagyonról szóló 20 11. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10) és
(1 1) bekezdése alapján nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan
átlátható szervezettel köthető, amely a vonatkozó szerződ ésben vállalja, hogy a
kedvezményesen bérletbe kapott bérleményben folytatott tevéke nységérő l beszámol , a tárgyi
bérleményt a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak
megfelelően használja.
A Magyarország 2019. évi központi költségvetésérő l szóló 2018. évi L. törvény 5. § (4)
bekezdés b) pontj a az idei évre 25.000.000 Ft egyedi bruttó összeg feletti forgalmi érték
esetében írja el ő a kötelező versenyeztetést. A jogügylet tárgyát képező vagyoni értékű jog
(hasznosítás) a jogügylet id őpontjába n a Sportegyesület által 15 évre fi zetendő bérleti díj
összege, azaz bruttó 7.680.960 Ft, vagyis a tulajdonos önkormányzat eltekinthet a
versen yeztetéstő 1.
Egyebekben Bérlemény bérbeadására a Helyiségr. szabályai az irányadók. A Helyiségr. 10. §
( 1a) bekezdése rögzíti, hogy az öt éven túli bérbeadásró l a Képv ise l ő-testület dönt,
ugyanakkor ennek feltéte le, hogy a bérl emény fe lújítására a bérl ő a bérleti időszak egészére
fizetendő bérleti díj összegének legalább 30%-ával megegyező összeget fordít. A Helyiségr.
12. § (5) bekezdése szerint a bérbeadó hozzájárulásával, általa elfogadott költségvetés alapj án
elvégzett értéknöve l ő beruházások igazolt költségeit a bérbeadó a bérleti díjba, külön írásbeli
megállapodás alapján beszámíthatja. A bérlemény felújításáról bérbeadó és bérlő külön
írásbeli megállapodás köt (in: felújításra fordított összeg beszámítása). A Képvisel ő-testület
dönt a Bérlemény pályázat mell őzéséve l történő bérbeadása - Helyiségr. a 9. § (1) bekezdés
b) pontj ában rögzített a hel yiség pályázaton kívül bérbe adható civi l szervezet számára a
tevékenységének ellátásával összefüggésben - tárgykörben is.
A támogatási szerződés Sportegyesü let részéről történő megkötéséhez a Sportegyesületnek a
Bérleményre vonatkozó, és az alábbi paramétereket tartalmazó feltételekkel kell bérleti
szerződést kötnie a PALOTA-HOLD ING Zrt.- vel:
a bérl eti id őszak határozott időre, 15 évre, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési.
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel megkötött szerződés hatályba lépésének az
időpontjától szó l,
a bérleti díj nettó 210 Ft/1112/hó (bruttó 267, 7 Ft/m.2/hó ), azaz kettőszáztíz Ft/m2/hó,
mindösszesen nettó 6.048.000 Ft, mely bérleti díj összege a bérbeadóval kötött külön
megállapodás alapján csökken a beruházás értékének összegével, nettó 3.500.000 Ft, azaz
hárommillió-ötszázezer forint összeggel, amennyiben az a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII . törvény 91/A. § 16-17. pontjában fog laltakra vonatkozó értéknöve l ő, a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési támogatásából történő
ingatlan felújítás, létesítmény fejlesztés célj ára használja fel , és azt bérl ő hitelt érdemlően
igazolja,
a bérbeadó jogosult a bérleti díj összegét a KSH által közzétett mindenkori inflációs
rátának megfelelően minden évben tárgyév január 1-re vi sszamenől eg módosítani,
a bérlő kötelezettsége a bérlemény használata után fizetendő közüzemi díjak megfizetése,
a bérlő a bérleményt sportcélú tevékenység fo lytatására használj a,
a bérlő kötelezettsége a bérlemény rendeltetésszerü használatra a lkalmas állapotban
tartása, valamint a bérleti i dőszak lejá11át követőe n az összeny itás megszüntetése,
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a bérlő kötelezettsége a bérleti i dőszak alatt minden évben tárgyév december 3 1-ig a
nemzeti vagyonról szóló 20 11. év i CXCVI. törvény 11. § ( 11 ) bekezdés a) pontjában
el őírt beszámolót készíteni bérbeadó számára a bérleményben végzett szakmai
tevékenységérő l.

Kérem a tisztelt Képvisel ő -testületet, tárgyalja meg az el őterj esztést, és hozza meg döntését.
Budapest, 2019. február „ .l ~ .... "

J ~--'r.J.fa- A~~
Németh Angéla
polgármester
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Meghívandók: Edőcs István Ökölvívó Sportegyesület
Az előterjesztést kapják: Háttéranyag a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályon található

Hatá rozati javaslatok:
A Képvisel ő-testület úgy dönt, hogy
(1) a(z) „ . - „ ./2019. iktatószámú előterj esztés 3. mellékletében fog lalt, a Magyar Ökölvívó
Szakszövetség 20 18. ev1 sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megva lósítása
érdekében kötendő támogatási szerződésekke l összefüggő, az Edőcs István Ökölvívó
Sportegyesül etre vonatkozó 15 éves sportcélú használattal kapcsolatos nyilatkozatot
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozatot í1ja alá.
Felelős:
polgármester
Határidő:
döntésre 2019. február 26.,
a nyilatkozat aláírására : 20 19. március 5.
(2) amennyiben az Edőcs István Ökölvívó Sportegyesület a Magyar Ökö lvívó Szakszövetség
20 18. évi Sportlétesítmény-fej lesztési programjából támogatásban részesül, akkor mentesítést
ad az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XV. kerület belterület 8840110/ A/3 helyraj zi számon
felvett, természetben Budapest XV. kerület Kert köz 1. szám alatti, iroda megnevezésű, 160
m 2 területű, 111 önkormányzati tulajdonú helyiség pályáztatással történő bérbeadása alól, és
azt pályázaton kívül, az alábbi feltételekkel bérbe adja az Ed őcs István Ökölvívó
Sportegyesület (székh ely: 11 5 1 Budapest, Kert köz 1.) részére:
a) a bérleti időszak határozott időre, 15 évre, a Beruházási , Műszaki Fej lesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel megkötött szerződés hatályba lépésének az
időpo ntjátó l szól,
b) a bérleti díj nettó 2 10 Ft/m2/hó, azaz kettőszáztíz Ft/m2/hó, amely bérleti díj összege a
bérbeadóval kötött külön megállapodás alapján csökken a beruházás értékének
összegével, nettó 3.500.000 Ft, azaz hárommillió-ötszázezer fo rint összeggel,
amennyiben az a lakások és helyiségek bérl etére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII . törvény 9l/A. § 16-1 7. pontj ában
foglaltakra vonatkozó é rtéknövelő, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 20 18. évi
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sportlétesítmény-fejlesztési támogatásából történő ingatlan felújítás, létesítmény
fejlesztés célj ára használja fel, és azt bérl ő hitelt érdeml ően igazolj a,
c) a bérbeadó j ogosult a bérleti díj összegét a KSH által közzétett mindenkori inflációs
rátának megfelel ően minden évben tárgyév j anuár l-re visszamenő l eg módosítani,
d) a bérlő kötelezettsége a bérlemény használata után fi zetendő közüzemi díj ak megfizetése,
e) a bérlő mentesül az egyszeri igénybevételi díj fizetése alól,
f) a bérlő a bérleményt sporttevékenység folytatására használja,
g) rendkívüli bérleti szerződés fe lmondási ok, ha a bérlő két havi bérletidíj tartozást
keletkeztet, amelyrő l a támogató szervet (EMMI vagy j ogutódj át) haladéktalanul
értesíteni szükséges,
h) a bérlő kötelezettsége a bérlemény rende l tetésszerű használatra alkalmas állapotban
tartása, valamint a bérleti időszak lejártát követően az összenyitás megszüntetése,
i) a bérl ő kötelezettsége a bérleti időszak alatt minden évben tárgyév december 3 1-ig a
nemzeti vagyonról szóló 20 11 . évi CXCVl. törvény 11 . § (1 1) bekezdés a) pontjában
elő írt beszámolót készíteni bérbeadó számára a bérleményben végzett szakmai
tevékenységéről.

Az Edőcs István Ökölvívó Sportegyesület a fejlesztési támogatás terhére a PALOTAHOLDING Zrt-től bérelt ingatlanon elvégzett beruházást térítésmentesen, az üzembe helyezés
előtt befej ezetlen beruáházásként átadja a PALOTA-HOLDING Zrt-nek.
Felkéri a PALOTA-HOLDING Zrt. vezéri gazgatój át, hogy gondoskodj ék a bérleti szerződés
szövegének megállapításáról és alá írásáról.
Felelős:
Határidő :

polgármeste r
döntésre 201 9. február 26.
a szerződés megkötésére: a támogatói döntésrő l szó ló értesítést követő 30
napon belül

A határozati javaslatok elfogadásához

egyszerű

szavazattöbbség szükséges.

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyek:
- a Polgári Tö rvénykö nyv rő l szóló 20 13. évi Y. törvény 3: 11 2 . § (3) bekezdése;
- Magyarország 201 9. évi központi költségvetéséről szó ló 2018. évi L. törvény 5. § (4)
bekezdés b) pontj a;
- a nemzeti vagyonról szóló 20 11 . évi CXCYI. törvény 11 . § (10)-( 11 ) bekezdése;
- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szó ló 1993. évi LXXVIll. törvény 9 1/A. § 16-17. pontja;
- a nem lakás célj ára szolgáló helyiségek bérbeadásának a fe l tétel e irő l szó ló 25/201 5.
(VI.l .) önkormányzati rendelet 2. § 2. pont, 9. § ( 1) bekezdés b) pontja, 10. § ( l a)
bekezdése.
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MAGYAR ÖKÖLVÍVÓ SZAKSZÖVETSÉG
FEDERATION HONGROISE DE BOXE
HUNGARIAN BOXING ASSOCIATION

1. melléklet

H-11 46 Budapest, lstvánmezei út 1-3.
Tel. : 36-1-460-6879, 36-1-460-6880, 36-1-460-6881
Fax: 36-1-460-6882
E-mail: info@boxing.hu

Magyar Ökölvívó Szakszövetség
201 8. évi Sportlétesítmény-fejlesztési támogatás
Tájékoztató

A Magyar Ökölvívó Szakszövetség a 2018. évben leh etőséget kapot1 az Emberi Erőfo rráso k
Minisztériumától az ökölvívó sportág versenyrendszerében m űködő egyesületeinek
támogatására.
A Magyar Ökölvívó Szakszövetség Elnöksége e lfogadta a 2018. évi Sportlétesítményfej lesztési támogatás e losztásának tervezetét, amelyet megküldött az Emberi Erőforrások
Minisztériumának.
A szerződés a Minisztérium táj ékoztatása szeri nt az egyesületek és a BMSK Z 11. között j ön
majd létre. A Minisztérium e l őzetesen nyilatkozatot kér az egyesü l etektő l a sportcélú válla lás
tekintetében, a támogatás/ felhasználás to vábbi részlete i a BMSK Zrt. és az egyesületek közötti
szerződés ben lesznek ki fej tve.
Az Edőcs István Ökölvívó Sportegyesület évek óta eredményesen részt vesz az ökö lvívó
sportág versenyrendszerében, ezáltal a Magyar Ökö lvívó Szakszö vetség Elnö ksége 8 OOO OOO
Ft támogatást javaso lt az Emberi Erőforrások Min isztériumának az egyesület fej lesztésére.

Budapest, 20 18. no vember 16.
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3. melléklet

NYILATKOZAT
a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési
elképzeléseinek megvalósítása érdekében kötendő támogatási
szerződésekkel összefüggő 15 éves sportcélú használattal kapcsolatban
Edőcs István Ökölvívó Egyesület támogatása

(fejlesztés megnevezése)
Alulírott Németh Angéla, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota,
Pestújhely, Újpalota Önkormányzat ((székhely: 1153 Budapest, Bocskai utca 13„ adószám: 15735784-2-42, törzsszám: 735782) polgármestere, az
Önkormányzat törvényes képviseletében elj árva

nyilatkozom
arról, hogy a Budapest, XV. kerület belterület 88401 /0/ A/3 hrsz. alatt felvett,
természetben a 1151 Budapest, Kert köz 1. szám a latt található ingatlant a
Képviselő-testület .. . .12019. (II.26.) és .. . .12019. (II.26.) ök. számú határozatai
értelmében - a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítményfej lesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében kötendő támogatási
szerződésekkel összefüggő 15 éves sportcélú használat érdekében - az
Önkormányzat legalább 15 év időtartamra, sportcélú tevékenység
folytatására az Edőcs István Ökölvívó Egyesü let használatába adja, és
vállalja annak sportcélnak megfelelő üzemeltetését, fenntartását.

Budapest, 2019 . ...... .... . . . . ... .. „ .... .."

Németh Angéla
polgármester

Melléklet: .. ./2019. (II.26.) ök. számú képviselő -testületi határozat
. . ./2019. (II.26.) ök. számú képvi sel ő-testületi határozat
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4. melléklet

A szervezet alapadatai -- Nvomtatás
Szervezet nyilvántartási száma
0 1-02-0013247
Megnevezés

Edőcs István Ökölvívó Sportegyesület

Rövidített név

Rövidített név nincs bejegyezve

Idegen nyelvú elnevezés

Idegen

Székhely ország

Magyarország

nyelvű

elnevezés nincs bejegyezve

~~z~ szék~e_I_>'._".___. _ _ - - ·--+- 1151 Budapest,_K_:rt_köz 1.
Szervezet típusa

Egyesület

Állapot

Nyilvántartásba vett

Eljáró bíróság neve

Fővárosi

Ügyszám

L

0100/P k.60892/2008

Blr6sági határozat száma

Határozat sorszám nincs bejegyezve

Jogerőre

2018.12.17

emelkedésének ldópontja

Bejegyzés típus

Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat

Bejegyzés dátuma

2019.01 .11

Régi ny!Mntartásl szám formátum

13247/2008

Létesitó okirat kelte

2010.03.25

Egyesület formája

egyesület
sporttevékenység

Cél szerinti besorolása
·-

Törvényszék

- -

-

· · - --

- - --

-

-··-

-~-

--1-

Folyamatban lévö eljárás kezdete

1
Közhasznú jogállás megszerzésének /
20 14 06 01
~os~ásának /törlésének ldöpontj~ --L -. __: __
· _
. Közhasznúsági fokozat
Elektronikus kapcsolattartási cim:

·· ·· - - -

- ---

-

-

-

--·

Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
- ··- · .
Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve

Folyamatban lévö elJárás típusa

- - - - - - __ ____ __

_ ·-·- -··- - ·--

_, __Nem közhasznú
,

1

Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve

Cél szerinti leiras

alaptevékenységként sporttevékenységet szervez ,
valamint közreműködik a szabadidősport , a
versenysport feltételeinek megteremtésében , a
tehetséggondozásban és az utánpótlás-nevelésben

Vagyonfelhasználás mértéke

Vagyonfelhasználás mértéke - nincs bejegyezve

Vagyonfelhasználás mód

, Vagyonfelhasználás módja - nincs bejegyezve
Általános rendelkezés nincs bejegyezve

···· - --

Allalános rendelkezés a képviselet
gyakorlásanak módjaról
~szervezet képviselői

Neve

Buga Kálmán

Képviseleti jog terjedelme

Képviseleti jog terjedelme nincs bejegyezve

Képviseleti joggyakorlás módja

Képviseleti joggyakorlás módja nincs bejegyezve

Megblzás ldötartama

.-.!

Me~.b~zá~~d~tartam~ ni.~~~ej:_~Y_ezv: ~---- _ ·-

Megbízás megszünésének idöpontja

Megblzás megszűnésének időpontja nincs bejegyezve

A megszOnés tényleges időpontja

A megszünés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Származtatott jogi személyek lista
Származtatott jogi személy nincs bejegyezve
Jogelöd / jogutód szervezetek lista
I jogutód szervezet nincs bejegyezve

Jogelőd

Szövetséget létrehozó társada lmi szervezetek lista
Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve
Adószámadatok
.
Adószám

112

-·

18 199655-1-42

20 19.02.05. 15:56
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Adószám stitusza

Bej egyzett

Adószám megszerzésének 1
felfüggesztésenek I törlésének
ldöpontja

2018.12. 17

Közösségi adómm

Közösségi adószám nincs bejegyezve

Köz0116gl adószim stitusza

Közösségi adószám nincs bejegyezve

Közllsségl adószim megszerzésének I
felfüggesztésének/ 16r1ésínek
ld6ponlja

Közösségi adószám nincs bejegyezve

Statisztikai számjel

18199655-9312-521-01

Statisztikai számjel stitusza

Bejegyzett

---···--

-

-

-- ·-

--

----- ·-

Statisztikai számjel megszerzésének 1
i felfüggeszthének/lörlbének
1 ld6pontja

----- - -

··--~

2016.04.11

--- -----

___ _____

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók
A szervezetnek nincs bejegyzett pénzforgalmi szolgáltatója

~~~----

__..._

Blztosltásl Intézkedés, büntetőjogi Intézkedés, végrehajtási eljárás

Nincs eljárás folyamatban
Egyéb:

Nincs egyéb adat bejegyezve
Adatváltozások száma: 1

1 /2

Megjelenített verzió: 9

2019.02.05. 15 :56

5. melléklet

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
1153 Budapest, Bocskai utca 1-3 .

Németh Angéla
polgármester asszony részére

Tisztelt Polgármester Asszony!

Kérem, hogy az Edöcs István Ökölvívó Klub számára az Önkormányzat a továbbiakban is
biztosítsa a 1151 Budapest, Kert köz 1. szám alatti ingatlant ökö lvívó edzések és kisebb
versenyek megtartására.
Az Edőcs István Ökölvívó Klub érintett ingatlanra vonatkozóan bérleti szerzödést kíván kötni
az ingatlant kezelő Palota-holdinggal.
Nyilatkozom, hogy a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi Spottlétesítmény-fej lesztési
támogatása során a 8.000.000 Ft-t az alábbiak szerint kívánja a sportszervezet felhasználni:
• Létesítmény felújítás: 4.500.000 Ft
• Sporteszköz vásárlása: 3.500.000 Ft
Az Önkormányzat és az Ön támogatását előre is köszönöm.

Tisztelettel:
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6. melléklet

Alulírott Buga Kálmán, az Edőcs István Ökölvívó Sportegyesület (székhely :
1151 Budapest, Kert köz 1., adószám: 18199655-1-42, nyilvántartási szám: 0102-0013247) elnöke nyilatkozom arról, hogy az Edőcs István Ökölvívó
Sportegyesület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

Budapest, 2019. február 4.
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Buga Kálmán
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