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Nyilatkozat

Ezen pályázat a B-Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pályázata. Cégünk
székhelye Budapest, XIX. kerület, Lehel utca 3. szám alatt taláföató.

Cégbírósági cégjegyzékszáma- Cg. Ol-09-891 174

Adószárna: 14151013-2-43

A részletes pályázati dokumentációban ismertetett pályázati feltételeket
elfogadjuk, és pályázatunkat ezen feltételek alapján készítettük el.

Pályázafünkat legjobb füdásunk szerint és korábbi tizenhárom év, a helyszínen
szerzett, illetve a jelenlegi folyamatos üzemeltetés során szerzett tapasztalatokra
épí'ffe, a vállalhatóságot és fejlesztési lehetőségeket a középponfö3 h6iy6zy6
készítettük.

A pályázat mellékleteként megismert Bérleti Szerződés feltételeit elfogadjuk.

Vállaljuk a pályázafünkban tételesen leírt, a pályázattal összefüggő fejlesztéseket,
beniházásokat, illetve íifemezés szerint rendelkezésre bocsátjuk az ezekhez szükséges
anyagi forrásokat.

Alulírott Borbiró László nyilatkozom, hogy cégünknek köztartozása, illetve az
Önkormányzattal vagy Kizárólagos fülajdonában álló gazdasági társaságával szembeni
tartozása nincs.

Alulírott Borbiró László, a B-Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Ktt. Ügyvezető
igazgatója a Zoltán utcai sporttelep bérbeadására kiírt pályázattal kapcsolatban
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom:

A B-Travel Kereskedelmi és Szolgáltató Kít ellen sem csőd, sem felszámolási
eljárás nincs folyamatban.

Budapest, 2016. O( .2 2

'  2?:ff -
Borbiró László

Ügyvezető igazgató
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Bevezető

A századelőn, mikor felmerült a kispesti munkástelep építésének terve, Fleisch
Róbert volt az, aki a Magyar Építőmüvészek Szövetsége nevében meghatározta a
kiírandó pályázat alapvető építészeti követelrnényeit. Ezek között szerepelt egy
sportcélra elküfönített terület. Egy 1914-ből származó Kispesti Állami Munkástelep
helyszínrajzán a Zoltán utcában, a Nádasdy utca és a Kende köz által határolt telek
már sportterületként szere,pek- Az 1910-es évektől kezdve a Wekerlei Társaskör
Egyesület hívta életre a Wekerlei Sportklubot, amely ezen a sporttelepen müküdütt,
tehát Wekerie-telep ezen területét már a kezdetektöl sportcélokra hasznosították.

í976-tól kezdve a Ganz-EKM üzemeltette a sporttelepet, általuk öt salakos tenisz-
, két salakos kézilabda-, és egy bifümenes kézilabda-pálya épült. Felépült továbbá egy
öltözőépület, illetve egy gondnoki lakás. Ebben az időben a spoföelepet szinte
kizárólag a Ganz-EKM Sportegyesület szakosztályainak tagjai, illetve a gyár dolgozói
használták? A környékbeii iskolák füföntíöző ünnepségek és sportnapok keretei közt
Iátogaföatták a területet.

1990-ben a Ganz-EKM gyár is nehéz anyagi helyzetbe került, öneröből tovább
már nem tudta üzemeltetni a létesítményt és a Ganz-EKM Sportegyesület
szakosztályai is eliehetetlenedtek. Egyedül a tenisz szakosztály volt képes a
sporttelepen tovább müködni, a többi szakosztály vagy feloszlott, vagy más
helyszíneken kényszerültek pályát bérelni. 1990 tavaszától a Wekerle Szabadidősport
Kft. vette át a spoíttelep üzemeltetését. Még ebben az évben a Ganz-EKM
teniszszakosztályával közösen a salakos kézilabdapályák helyén további 6 darab
teniszpályát épített. Így a Ganz-EKM teniszszakosztálya me{lett más bérlőknek is
biztosított teniszezési lehetőséget. Ezt követően egy újabb teniszpálya építésén és két
pálya téliesítésén kívül 1990-97 közötti időszakban más jelentősebb bemházás nem
történt.

Sajnos a sporttelep akkori tizemeltetője a területet a végtelenségig elhanyagolta, a
sporttelep részeit képező pályákat elválasztó kerítések nagy részét elfülajdorította és
mérhetetlen mennyiségü szemetet és törmeléket halmozott fel. Sikerült a
teniszpályákat is oly mértékben elhanyagolni, hogy azt korábbi cégünk a Standart Kft.
közel 4 év szabadtéri szezon elteltével tudfö csak versenyszerü játékra alkalmas
állapotba hozni.

i

i
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Korábbi üzemeltetésünk során (1998. áprilisa és 2011. április 15. között), a
kezdetekben rengeteg előre nem várt problémával keilett szembenéznünk. Felújításra
szomlt az öltözőépület, a gondnoki lakás és a mostani büfének helyet adó épület is-

Ezen időszak alatt az alábbi beruházásokat és fejlesztéseket hajtottuk végye:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A pálya rendeltetésszerü használatához elengedhetetlen feladatok elvégzése,
életveszély elhárítás: pályát körülölelő kerítés részleges javítása, cseréje, a
pályán található nagymennyiségü szemét, sitt, törmelék elszállítása
A pálya külsö villamos hálózatának felülvizsgálafö, életveszély elhárítás
A pályákat elválasztó kerítésmaradványok csonkjainak eltávolítása és ezen
kerítések pótlása, helyreállítása
Dobó Katica utcára nyíló kapu telepítése (gazdasági bejárat)
Parkolóhelyek kialakítása, a Zoltán utcai bejárat aszfaltozása
Bifümenes kézilabda-pálya részleges javítása, felfestése
ParRosítás, t»izonyos terfüetek füvesítése
Éiszakai világítás kiépítése a parkolótól az öltözőig
Az öltöző vizesblokkjainak teljes felújítása
Öltözőépület tetőrekonstrukciója,- villamos hálózat felújítása
Öltöző fütésének korszerüsítése, meleg vizet előáfütó kazán cseréje
Gondnoki lakás teljes rekonstrukciója, ffltésrendszer kiépítése radiátorokkal,
kázánnal

Gondnoki és büféépület tetőszerkezetének részleges felújítása, az összes
tet;"cserép cseréje
Büfé épületen előtető készítése
Külső-, belső festési munkák (büfé, lakás, öltöző, kerítések, hálóförtó oszlopok,
padok, szemetesek)
Könnyüszerkezetes raktárépület építése, fútéssel, világítással
Fedett terasz létesítése a büfé előtt

Három teniszpálya téliesítése és az ehhez tartozó infrastrukfürális munkák
kivitelezése

Ezen felújítások és beruházások egyaránt szolgálták a sportolni vágyók és a
fülajdonos Kispesti Önkormányzat érdekeit-
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2011-ben a Kispesti Önkormányzat pályázatot M ki a sporttelep további
üzemeltetésére, terínészetesen akkor is pályáztunk, ám pályázafünkat
érvénytelenítették, így sajnos nem sikerült tovább tizemeltetnünk a létesítményt. Ezt a
pályázatot a Tenisz.hu Kft. nyerte meg-

2011. áprilisában a létesítményt kulcsrakészen, a szabadtéri szezont elindítva, a
pályákon a tavaszi nagyfelújítást elvégezve, a korábbi vendégkörrel, a szükséges
karbantartó eszközökkel és egyéb, azóta is saját fülajdonunkat képező-ingóságokkal
együtt adfük át a Tenisz.hu Kft-nek.

Az ezt követő időszak sajnos nem sok jót hozott a sporttelep életében. Mint
később kider'ült, az újdonsült cég vezetése irreális vállalásokat tett és soíra hozott
olyan, stratégiailag rossz döntéseket, amelyek a vendégkör folyamatos leépüléséhez
vezettek-

Időközben történtek fejlesztések, azonban ezeknek csak egy része az, aíni valós
tartalornínal rendelkezett és az esetleges pályakihasználtság növelését, illetve
vendégkör megtartását célozta.

a

A fizetőképes kereslet megfogyatkozása oda vezetett, hogy az időközben nevet
váltott Tenisz.hu Kff.(WTTS Kff.) a 201 3/20 14-es téli szezonban már a teniszsátrakat
sem állítotfö föl, hiszen azok üzemeltetése irrentábilis lett volna. 2014. tavaszátóí a
sporttelep uzemeltetését a Kispesti Sport Nonprofit Kff. vette át, így fülajdonképpen a
korábbi pályázaton nyertes cég a bérleti időszakot sem töltötte ki. Sajnos a szabadtéri
pályákat késve, csak májustól, folyamatosan nyitották meg, ezért a korábbi-az
Országos Tenisz Bajnokságban is induló- házi7azdának számító EKM-Wekerle
Egyesület is más helyen kényszerult pályát bérelni. Így még ők, akik a sok
viszontagság ellenére is végig kiförtottak, elpártoltak a Zoltán utcától. A téli szezon
ebben az évben is elmaradt.

A korábbi bifümenes kézilabda pálya helyén azonban önkorrnányzati
bemházásként átadásra kerfüt egy 20x40 méter alapterületü müfüves labdarúgó pálya,
illetve szabadtéri fiföess gépek kerültek telepítésre.

Kispest Önkorínányzata 2014. novemberi tesfületi ülésén határozott a Kispesti
Sport Nonprofit Kft. felszámolásáról, valarnint arról, hogy a létesítményt a GESZ
fenntartása alá helyezi.
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Bemutatkozás

Nevem Borbiró László, 1973-ban Budapesten sztilettem. Szüleimmel 1979-ben
költözt«ink Kispestre és azóta is itt lakom. Gyerínek- és fiatalkorom nagy részét a
Zoltán utcai sporttelepen tölföttem, aZ akkori Ganz-EKM tenisz szakosztályának
igazolt versenyző3e voltam.

Jelenlegi cégem, a B-Travel Kü. 2007-ben alakult, a korábban a Zoltán utcai
sporttelepet üzemeltető Standart Kü. többségi fülajdonosaival, akkori szándékunk a
korábbi tevékenységek különválasztása volt. Fő profilunk a szárazföldi
szeméiyszállítás, illetve utazásszervezés.

2015 nyarától a GESZ- szel kötött Üzemeltetési Szerződés alapján cégünk látja el
a spoföeleppel kapcsolatos rnüködtetési feiadatokat is. Aki ismer minket, pontosan
IlldjB, §0gy 6i(4g 5z@7@5 Q5i5d(% 313;Hlj pi B p(;iiy61 pBp(e,@IB(@5BB.

Úgy érzem, a korábbi 13 év üzemeltetése során, illetve az elmúlt közel nyolc
hónap során szerzett tapasztalat elégséges ahhoz, hogy objektíven ítéljem meg a jelen
helyzetet. Pályázatom elkészítésénél a vállalhatóság, a sport szeretete és a helyszírföez
való kötődés a legíóbb irányadó elvek-

Pályázatimk írásakor speciális helyzetben érezhetjük magunkat. Amikor jövőbeni
terveinkről gondolkodunk, gondolatban egy páiyát járunk be. Elindulunk a jelenből és
tartunk egy megvalósítandó állapot felé. Szeretnénk egy olyan sportközpontot
létrehozni, ahol jól megfér egymás mellett a szabadidő- és az élsport is, ahol minden
korosztály megtalálja a neki legmegfelelöbb sportolási lehetőséget-

Tekintettel arra, hogy a közelben igen sok teniszpálya szfüit meg, és a Zoltán
utcában müködő teniszpályák száma erre lehetőséget biztosít, akár egy dél-pesti, több
kerület lakosait kiszolgáló tenisz és sportcentrumot is létre leheföe hozni-
Terrnészetesen ehhez még nagyon sok munkára van szükség.
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Céljaink

Legfóbb célunk, az aktív, sportos életmód és az egészségfejlesztés népszerüsítése,
a hozzánk látogatók számának dinamikus növelésével. Célunk továbbá a helyi
önkoríínányzattal, civil szervezetekkel és okfötási intézményekkel való folyamatos
együttmüködés mentén történő sportcélú oktatás és képzés előmozdítása, az utánpótlás
kinevelése, a hagyományok gondozása és a kerület sportéletének szmesebbé tétele.

Fejlesztési elképzeléseinkkel igyekszünk maradandó értéket teremteni, amely
segíti a kerület sportéletének fejlő«'Msét, a korszer'üsítéseinket a környezetfüdatosság
figyelembevételével és takarékosság jegyében hajtanánk végre.

Nagyon fontos számunkra, hogy munkánkkal hozzájáruljunk a kerület
sportéletének fellendítéséhez, gondolunk itt nyílt napok, továbbá küfönböző versenyek
í-negszervezésére, iiieíve az Iskoiatenisz Program foiyamatos fejiesztésére,
kiteriesztésére. Ezen tevékenységünkkel is elősegítendő a lakosság mind szélesebb
körének egészséges áletmódra történő nevelését. Az Iskolatenisz Program folytatását,
bővítését, illetve a programban részt vevő intézmények számának növelését az
Önkorrnányzattal történő, jelenlegi együttrnüködés mentén tudjuk elképzelni.
Igyekszünk megtalálni a kerület középiskoláival förténő együttmüködési
lehetőségeket.

Fontosnak taítjuk újra elérni azt a családias hangulatot, ami miatt korábban oly
sokan látogattak el a sportpályára. Hiszünk abban, hogy mindezt összefogásban az
Önkorínányzattal, illetve az érdekelt civil szervezetekkel mihamarabb elérhetjük.
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Kezdeti ?épések

Legföbb szemponfünk, hogy a biztonságos rnüködtetéshez feltétlenül szükséges
alappilléreket mielőbb lefektethessük. Segítségünkre volt jelenlegi céljaink eléréséhez
az elínúlt nyolc hónap. Köszönhetöen annak, hogy a GESZ ránk bízta a Zoltán utcai
sporttelep üzemeltetését, fülajdonképpen ezt a munkát már el is kezdtük.

Úgy érezzük, legfontosabb a bizalom újbóli megteremtése, illetve visszaszerzése.
Célunk, hogy visszacsalogassuk a korábbi vendégeinket, illetve az időközben más
helyszíneken pályát bérlő egyesületeket.

A spoföelep müködtetését csak közös munkával füdjuk elképzelni. Arnikor
felmerült az újbóli üzemeltetés lehetősége, első dolgunk volt, hogy összehívtuk a
korábban velünk együtt dolgozó oktatókat (ők egyébként a 2011. után kialakult helyzet
eredményeképpen szintén más helyszínen kényszerültek pályát bérelni, ennek
következtében egyébként tarítványaik nagy részét is efüesztették), hogyan látják ők a
sportpálya jelenlegi helyzetét, illetve láföak e reményt annak újbóli fellendítésére.

Ezen a fölálkozón közösen döntöttük el, hogy adunk egy újabb esélyt magunknak,
azonban a korábbi egyííttmüködésünket lényegesen szorosabbra ffizzük. A
kezdetekben eldőlt az is, hogy az előttünk álló feladatokat szegmensekre osztjuk. Ezen
részfeladatokat az elvégzéstik után közösen értékeljük és a konzekvenciák szükséges
levonása után lépünk csak tovább. Be kellett látnunk, hogy a sportpálya nem müködhet
anélkül, hogy ne legyen szoros kapcsolat az üzemeltetés és a szakínai munka között.
Sokszor éjszakákba nyúló értekezleteket tartottunk, ahol közösen határozfük meg a
rövid, illetve hosszú távú koncepcióinkat-

Ebben az időszakban sztiletett meg az elhatározás, hogy mindent elkövefünk annak
érdekében, hogy a már korábbi időszakban dédelgetett Iskolatenisz Program
létrehozásáról szóló álmunkat mföamarabb megvalósíthassuk. Természetesen ehhez
szükség volt arra is, hogy megoldást föláljunk a téli időszak során történő újbóli
üzemeltetésre.

Óriási sikerként éltük meg mindnyájan, hogy mind a Hivatal mind pedig az
önkormányzati vezetés részéről az első perctől kezdve támogatásra lelfünk.
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Gáspár Zoltán (tenisz szakedző, az ELTE PPK Egészségfejlesztési és
Sporttudományi Intézetének tanársegédje) volt az, aki a Magyar Tenisz Szövetség által

kidolgozott és általunk átdolgozott [skolatenisz Programot a kerületi általános iskolai
igazgatók év eleji értekezletén prezentálta. A prezentáció során nagy volt az
érdeklődés a programunk iránt, ezért szükséges volt egy bemutató óra mföamarabbi
megtartása. A bemutató órán vendégeink láthatták, hogyan is zajlik egy ilyen
foglalkozás a teniszpályán.

Jelenleg három környékbeli iskola közel négyszáz diákja jár hozzánk testnevelés
óra keretein belül heti rendszerességgel.

Az Iskolatenisz Program alapjairól, illetve kifuttatásának lehetőségeiről a pályázat
mellékletében ( 1.számú melléklet) tájékozódhatnak.

Már augusztus elején elkezdődött az újbóli téli üzem előkészítése. Ehhez
SZÍ]kSégÜnk VOlí a ,"épe'szef eS légíeChnika ujÖOlÍ letelepi'te'se'hez, il!eíVe feiüiÍffaök eí'S
átszabattuk két pálya lefedését szolgáló teniszsátrunkat. Szükség volt a villamos-,
illetve gázhálózat újbóli kiépítésére is.

Sajnos elődeink nem fordítottak kellő figyelmet a már meglévő rnütárgyak
megóvására elköltözésük során. Szükség volt továbbá a sátor alapjának
megerösítésére, illetve a lefogatás újbóli megépítésére.

Jelenleg két pálya van lefedve, biztosítva a létesítmény folyamatos üzemelését,
illetve az Iskolatenisz Program zÖkkenömentes bonyolítását.

Bizakodva a későbbi továbbüzemeltetés reményében, ezen munkafolyamatok
elvégzéséhez szükséges, közel 3,5 millió Forintos anyagi forrást cégünk biztosította.

]
i

l
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A terület hasznosításával kapcsolatos elképzelések

A pályázat nyertesének a korábban már leválasztott 10000 nm-es területet van
Iehetősége hasznosítani. Ezen a területen taiálható 10 darab salakos teniszpálya, egy
20x40 méteres müfüves labdarúgó pálya, illetve elhelyezésre ker€iltek szabadtéri
kondicionáló gépek.

Célunk természetesen a terület bevétel alapú hasznosítása, ugyanakkor törekszünk
arra, hogy az üzemeltetésből szárínazó hasznunk nagy részét magára a sportpályára,
illetve különböző tevékenységek ingyenes gyakorlásának biztosítására forgassuk
vissza.

Mire is gondolunk? Tertnészetes, hogy tanítási idő alatt a korábbi gyakorlathoz
igazodva, délelőtti időszakban ingyenesen biztosítiuk a sportpálya használatának
lehetőségét.

Gondolunk itt a müfüves labdarúgó pálya használatára, iiletve az ískolatenisz
Programhoz kapcsolódó teniszpályák használatára.

Pályázati kiírás alapján ingyenes lehetőséget biztosítanánk a lakosság részére a
müfüves labdarúgó pálya használatára vasámap délelőtt 10 és 12 óra között,
amennyiben azt az időjárási körülmények engedik.

A szabadtéri kondicionáló gépek használata a nyitva förtási időben térítésmentesen
lehetséges-

Pályázati kiíráshoz képest bővíteni készfüünk a labdarúgó pálya ingyenes
használatát. Terveink szerint áprilistól októberig (illetve amíg az időjárás engedi) 10 és
14 óra között hétvégén, illetve tanítási szünetben a hét minden napján ingyenes

játéklehetőséget biztosítanánk a kerület lakosai, illetve diákjai részére. Ezt azonban
feltétlen regisztrációhoz kötnénk.

Az Önkormányzattal közösen kiadásra kefülő, kb. kétezer forintba kefülő
fényképes klubkártya kiváltásával ezen időszak alatt bárki szinte korlátlan
játéklehetőséghez jut egy éven keresztül.
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Teniszpályák hasznosítási lehetőrégei

A sportpálya hasznosítása során a teniszpályák bérbeadásából származó bevétel a
legmeghatározóbb.

A spoíttelep későbbi rentábilis mükÖdtetéséhez feltétlenül szükséges a jelenleg
sajnos igen alacsony pálya kihasználtsági százalék mielőbbi optimális értékre történő
növelése.

Ehhez szükséges mind a rendszeres bérlők, mind pedig az alkalmi bérlök
számának gyarapítása.

A rendszeresen pályát bérlőket két csopoíra osztjuk. Egyik részük, akik fix időben
fix pályát bérelnek (ők általában szezonbérleffel rendelkező játékosok, akik ezáltai
küfönböző kedvezményekhez is jutnak), másik részük az okfötásban részt vevő
felnO" (íek V&g'J ala' kOK.

Korábban már írtunk róla, hogy legföbb törekvésünk az üzemeltetési, illetve a
szakrnai oldal harrnonizálása.

Jelenleg négy edzővel van szoros együttrnüködésünk, ők egyben az Iskolatenisz
Programban együttmükÖdő szakoktatók is.

Azáltal, hogy üzemeltetési oldalról van rálátásunk, esetlegesen ráhatásunk a
szakínai szegmensre, lehetőség nyílik egy egységes rendszer kialakítására és az
oktatási rendszerünkben részt vevő játékosaink meptaríására.

Az üzemeltetési, illetve a szakmai rész szoros együttmaödése következtében
lehetőség nyílik a későbbiekben egy egyesület létrehozására, ami bázisul szolgálhat
mind a szabadidejüket eltöltők, rnind pedig a versenyezni vágyók számára.

Elérendő céliaink közé tartozik a korábban már jelenlévő egyesületek, elsősorban
az EKM-Wekerle Tenisz Szakosztály visszacsátítása.

Fontos ez számunkra azért is, mert nem feledkezünk meg arról, hogy anno ennek
az egyesületnek még ma is aktív 3átékosai voltak azok, akik rengeteg idő és munka
befektetésével hozták létre ezt a sporttelepet-

Szereföénk, ha mihamarabb a Zoltán utcában kerülne megrendezésre a Szentes
Béla Emlékverseny, illetve a Kispest Kupa, így folytatva tovább a közelmúltban sajnos
megszakadt helyi hagyományokat.
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Míifiives labdarúgó pálya hasznosítási lehetőségei

A müfüves ?abdarúgó pályán, mint ahogy azt már korábban írtuk, igyekszünk
lehetővé tenni a kerületi lakosok minél szélesebb körének az ingyenes használati
lehetőséget. Terveink között szerepel iskolai és aínatőr korosztályos labdarúgó
mérkőzések szervezése és lebonyolítása.

Emellett azonban gondolnunk kell a müfüves pálya folyamatos karbantartására,
ami relatív magas áron lehetséges. Karbaritartás alatt értjük egyfelől a pálya évenkénti
kétszeri nagy karbanförtását, emellett szükség van a pálya folyamatos szellőztetésére,
seprésérc és a töltöanyag folyamatos pótlására- A rendszeres karbantartás lehetővé
teszi a müffi élettartamának meghosszabbítását. Ez szárnításaink szerint éves szinten
közel egyrnillió forintos összeget jelent.

Ezért szfüséges az ingyenes pályahasználat megtartása ri-ieilett, a bevétei alapú
hasznosítás- Terveink szerint lehetőséget biztosífünk kis létszámú csapatok számára a
pálya bérlésére, illetve szerveződö egyesülefünkön belül labdarúgó szakosztályt is létre
kívánunk hozní. Itt a gyerekek maximum 14 éves korig különböző korcsoportokban
vehetnének részt edzéseken.

Terveink szerint csak az erre feljogosított, megfelelö licensszel rendelkező edzők
számára biztosítanánk munkalehetőséget. A korábbi kedvezőtlen tapasztalatokat
figyelembe véve fontos kritérium, hogy a futball pálya vendégei a legcsekélyebb
mértékben sem zavarhatják a környékbeli lakosokat, illetve a sporttelep tübbi
vendégét- Minél jobb kihasználtság elérésének érdekében cégünk vállalja a szükséges
labdafogó hálók megépítését, illetve a pálya korszeí'i világítással történő ellátását-
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:Egyéb hasznosítási lehetöségek

Táborok

Iskolai szünidőben az Őnkormányzat megfelelő szerveinek felügyelete alatt nyári
táborokat kívánunk szervezni, ahol egész napos foglalkozást biztosítunk a résztvevók
számára edzéssel, rekreációs és egyéb tematikus programokkal.

A tábort több fürnusban indítanánk, a gyerrnekekkel képesített edzők és
pedagógusok foglalkoznának.

Leheíóseo.?,, testiicvcícsi (')rak Il'le.-(TlarföSí'llaa

Tanítási időben szabadtéren lehetőséget biztosífünk a hozzánk szaktanári
felügyelet mellett érkező számára a pályák ingyenes használatára, ezzel is igyekszünk
a Rerületi intézmények szfüc sportolási lehetőségeit k?iegészíteni.

Terrnészetesen sporteszközeinket és felszerelésein?ket szintén ingyenesen
biztosítjuk az ide látogatókaszámára.

Nyílt napok

A létesítmény alkalmankénti ingyenes nyitva tartásával különböző rendezvények
idején, saját szeivezésü programokat kívánunk megtartani, ezzel is betekintést adva a
sporttelep mindennapi életébe.

Ezen alkalmak lehetőséget biztosítanak a lakosság és az érdeklődők részére a
küfönböző sportágak térítésmentes kipróbálására, illetve edzőinkkel,
mi versenyzöinkkel történő megismerkedésre.

Vcrseíiyck

Segítséget kívánunk nyújtani a hagyományőrző versenyek újbóli
megszervezéséhez, gondolunk itt az EKM-Wekerle Sportegyesület által szeívezendő
Szentes Béla Emlékversenyhez, illefüe a Kispest Kupához.

Terveink között szerepel saját szervezésben történő háziversenyek, családi és
korosztályos bajnokságok lebonyolítása.

Termésüetesen segítséget nyújfünk a Kispesti Önkorínányzat és a Wekerlei
Társaskör szervezésében lebonyolítandó rendezvényekhez.



-15-

B€aíé. sportszer árus{tás, iavÍtás

A í?Sépfüetben büfét és egy kis üzletet kívánunk taemeltetni. A büfében frissítővel
és csomagolt ánikkal várjuk vendégeinket.

Az íizletben lehetőség van sportszerek kölcsönzésére, vásárlására, illetve
teniszütők javítására, karbanförtására.

Fejlesztések, beruházások

Bérleti időszak első szakaszában történő feilesztések. beruházások

Első lépésként a teniszpályák tavaszi felújítását kívánjuk elvégezni. Szükséges
részfeladatok: boronálás, egyengetés, szükséges salakmennyiség pótlása, s annak
felvitele, hengerlés, pályák újbóli vonalazása.

Szükség van az időközben elhasználódott pályatartozékok cseréjére, hiszen ezen
eszközök még az általunk, korábbi üzemeltető részére átadott eszközök, amik közel öt
év során nagymértékben amortizálódtak.

Szükséges továbbá a pályákat elválasztó kerítéselemek részleges pótlása és
javÍtása.

A pályázati kiírásban is vállalandó müfúves labdarúgó pálya körüli labdafogó
hálót még a fövaszi időszak során kívánjuk telepíteni. A kapuk mögé oszlopokat
állífünk, az oszlopokra poliészter alapú hálót feszítünk. A Nádasdy utcával határos
kerítésrészen pótolni kívánjuk az elhasználódott hálóförtó oszlopokat, egyben cseréljük
a régi drótfonatot. Ezen munkafolyamat során kívánjuk előkészíteni a későbbi viiágítás
tartóelemeit.

A müfiives labdarúgó pálya körüli háló elkészítését 2016. június 15-i határidővel
vállaljuk.

A páiyázati kiírás 12. pontjában szereplő két darab teniszpálya téliesítésére és
folyamatosan történő üzemeltetésére vonatkozó kötelezettséget tulajdonképpen már a
201 5/ l 6-os téli szezon beindításával részben teljesítettük is.
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A pályázati kiírás 12. pontja kötelezettségvállalást ír elő 2020. december 31-i
határidővel a müfüves labdarúgó pálya világításának biztosítására és iegalább öt
teniszpálya tekintetében automata önfözőrendszer kiépítésére.

A müfüves labdarúgó pálya világításának kiépítését 2016, október 15-i határidővel
vállaljuk, ezzel is elősegítendő a müfüves labdarúgó pálya kihasználtságának mielőbbi
optimalizálását.

A teniszpályákon található jelenlegi öntözőrendszer átépítésre, illetve fejlesztésre
szorul, szükséges a föid alatti vízhálózat kapacitásának bővítése, a szórófe3ek részleges
cseré3e és a rendszer automatizálása. Cégünk ennek kivitelezését legkésőbb 2018.
június 15-i határidővel vállalja.

Bcrícti időszak i'ríaisodik laclérc cső íeilesztési leiietőségck

Jelen időszakban az Önkorínát'iyzattal történő szoros együttmüködés keretében a
sportpályán iskolai teniszprogramot müködtefünk. Munkánk során tapasztaltú a
felmerülő igényt, miszerint az Iskolatenisz Prograínban résztvevő iskolák tornateríni
kapacitása igen szükös, ezért igény mufötkozna a sporttelepen történő testnevelés órák
megtartására is.

Lehetőséget láfünk egy keményborítású többfiinkciós sportpálya létesítésére, a
mostani 5. számú teniszpálya helyén. A pálya borítását többfunkciós müfüvel, illetve
beton alapra felhordott speciális őrleménnyel füdjuk elképzelni. Egy ilyen
többfiinkciós sportpálya létesítése lehetőséget nyújt a helyszínen gyakoroföató sportok
számának bőyítésére.

A pálya téliesítésére cégünk vállalkozik, a pálya borításának kivitelezéséhez
pályázati forrást, illetve önkorínányzati támogatást vennénk igénybe.

Ezen beruházás lehetőséget biztosítana iskolák száínára a tesföevelés órák
megtmtására a téli időszakban, ezzel segítve az iskolások jelenleg sajnos elég szük
sportolási lehetőségeinek szélesítését.

Régi problémát jelent a sporttelepet határoló betonkerítés látványa, illetve igen
rossz állapota. A bérleti időszak második felére a pályázati kiírás nem kötelez további
fejlesztésekre. Cégtink álláspontja szerint a bérleti időszak első öt éve után az
Önkorínányzattal együttmüködve felülvizsgálnánk az elmúlt öt év fejlesztéseit, egyben
közösen szereföénk megvizsgálni további fejlesztések lehetőségét-



-17-

Szándékiink szerint cégtink, sportpálya bérbeadásából szárrnazó bevételek
optimalizálódása után folytatná a korábban megkezdett fejlesztéseket. Ennek részeként
valósulhatna meg a pályát kőrbevevö kerítés szakaszonkénti cseré3e.

Egyéb toeileszíési Ictictcisé=ck

A részletes pályázati dokumentációból kideríil, hogy bérbeadó a korábban
közösségi használatra leválasztott tefületet nem bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

Megítélésünk szerint ez a terület is szerves részét képezi a sportpályának, illetve a
korábbi elképzelés szerinti közösségi használatot célzó fejlesztések (rnüfüves
labdarúgó pálya, streetball pálya, szabadtéri fitness), illetve beruházások a most bérbe
adandó területen részben már megvalósultak, a korábban leválasztott területen pedig
azóta sem történt érdemi fejlesztés.

Társaságunk mindenképp részt kivánna venni egy, az érdekelt felek
(Önkormányzat, Wekerlei Társaskör, közeli oktatási intézmények) közti mielőbbi
párbeszédben, amely a közösségi használatra szánt 3000 nm-es terttlet fejlesztésének
érdekében jöhetne létre.

Véleményünk szerint szükséges a terület mielőbbi rendezése, hiszen a senki
földjeként igen rossz benyomást kelt jelenleg. Készek vagyunk egy€ittmüködni a
területen tőrténő esetleges fejlesztések érdekében.
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Gazdasá7i tenír
e5

Társaságunk pénzügyi vonatkozású terveinek alapját a korábbi 13 év során
szerzett üzemeltetési tapasztalatok, illetve a jelenlegi időszak alatt megszerzett
ismeretek adják.

Lehetséges bevételeink száínításánál legfontosabb elem a pálya kihasználtsági
százalék. Sajnos a pálya kihasználtság e,gyelőre messze elmarad a korábbi közel 35%-
os értéktől. Emiek oka a vendégek elmaradásában keresendő. Korábbi évek során két
teljes téli szezon is kimaradt, illetve az utolsó két szabadtéri szezon is késve indult.

Elképzeléseink szerint a téli szezon újbóli beindítása, egy késöbbi hosszabb távú
bérleti szerződés életbe lépése, illetve a szolgáitatásaink minőségének javulása,
valamint a vállalt fejlesztések a pálya kihasználtság növekedését segítik elő.

Célunk a korábbi minimum 35o/o-os pálya kihasználtság mihamarabbi elérése.
Tapasztalataink alapján ez leghamarabb a 2018-as szabadtéri szezon megkezdése után
érhető ei. Ez egyt»en azt is je}enti, hogy a Rezaeti időszakBan csak veszteséggel, illetve
jobb esetben null szaldóval vagyunk képesek a spoítlétesítményt üzemeltetni .
Társaságunk egyéb tevékenységi köreiből származó bevétel az, ami biztosítia
számunkra rövid időszakon keresztül az akár gazdaságtalan üzemeltetést is.

Gazdasági számításainknál korábbi bevételeinket vettük alapul. Kiadásainkat a
személyi juttatások, rezsiköltségek, a vállalt fejlesztések költségek és az általunk
megajánlott bérleti dj alapján számítottuk ki.

Teniszpályák kiadásából származó bevétel:

Szabadtéri szezonban (180 nap), optimális, minimum 35 %-os kihasználtság
eSetén:

7 200 000 Ft

pályák száma: 10 db
nyitva tartás(átlag): 12 óra/nap

szezon időtartama (meteorok»gia adatok alapján, levonva az esős riapok átlagos
számát, figyelembe véve a KSH adatait, az utolsó 10 év csapadékos napjainak
átlagos eloszlását, illetve az évszakok közti megoszlást): 122 nap

óradíi (átlag, figyelembe véve az egyéni sportolókwk és egyesületeknek adott
kedvezmérryeket): 1400 Ft/óra

*
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* Téli szezonban (180 nap), optimális, minimum 50 %-os kihasználtság esetén:
8 190 000 Ft

pályák száma:2 db
nyitva tartás (átlag): napi 13 óra
szezon időtartama: 180 nap
óradíj (átlag): 3500 Ft/óra

Müfüves labdarúgó pályából szárínazó éves kalkulált bevétel:

500 000 Ft

Büfé és sportszerek eladásából, javításából származó bevétel:

720 000 Ft

Mindösszesen:

16 610 000 Ft

Kiadások

MunJcabérek, jámlékok (3 fö):

6 440 000 Ft

Rezsiköltség (villany, víz, gáz, csatorna, telefon, internet, korábbi föpasztalatok
alapján):

4 800 000 Ft

Sportpályák karbantartásának éves költségei (labdarúgó pálya, teniszpályák):

1500 000 Ft

Amortizációs költségek (pályatartozékok folyarnatos cseré3e, pótlása):

520 000 Ft

Anyagkfütségek (tisztítószerek stb.):

70 000 Ft
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Fejlesztések:

*

*

@

labdaiögó háló
javÍtása:
l 600 000 Ft (anyagár)
labdarúgó pá[ya világításának kiépítése, fényvetők beszerzése,
hálómt bővítése:

l 280 000 Ft (anyagár)
öntözőrendszer kapacitásáná bővítése, automatizálás:
l 250 000 Ft (anyagár)

telepítése, Nádasdy utcával határos szabm kerítésének

elektromos

A fent leírt fejlesztéseket, illetve a müfüves labdarúgó pálya kivitelezöje által előírt
szükséges karbantartásokat társaságunk saját kivitelezésben kívánja végrehajtani.

Megajánlott éves bérleti díj:

i 200 000 Ft

A sporttelep bérleti díjaként társaságunk évi 1200000 Forintot ajánl. A
megajánlott bérleti díj kalkulációjánál figyelembe vettük lehetséges bevételeinket,
illetve a sportlétesítmény fenntartásához szükséges kiadásokat. Elképzelésünk szerint,
küföífösen a bérleti időszak második felét illetően, bevételeink és kiadásaink
állandósulása után, az Önkormányzattal egyeztetve kívánjuk a bérleti dj összegének
nagyságát felülvizsgálni.
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További vállalások

Társaságunk a részletes pályázati dokumentációban előírtak szerint, továbbá a
következő vállalásokat teszi.

kerületi köznevelési intézmények részére ingyenesen biztosítja a spoföelep
használatát hétköznap 8 és 16 óra között;
részt vesz a kerületi általános iskolai terúszpro(,,m koordinálásában hétköznap
8 és 16 óra között;
az Önkormányzat részére ingyenesen biztosítja a tel3es sporttelep használatát
teniszverseny céljára évente két alkalornmal előre egyeztetett időpontban;
az Önkorrnányzat részére ingyenesen biztosítja a müfüves labdarúgó pálya
használatát sportverseny céljára évi hat alkalommal előre egyeztetett
időpontban;
a lakosság részére ingyenesen biztosítja a müfüves ?abdarúgó pálya használatát
vasámaponként 10 és 12 óra között;
a lakosság részére ingyenesen biztosftja a szabadtéri fitness gépek használatát;
a teniszpályákat folyamatosan karban tartja, szükség szerint felújítja,
hálótartókat, hálókat, pályavonalakat szükség szerint cseréli;
a labdafogó hálókat szükség szerint felújítja, cseréli;
a müfüves labdarúgó pályát folyamatosan gondozza, karban tmtja, üzemelteti;
szükség szerint ellátja a káríevő-mentesítési feladatokat;
sporttelep körüli járdákat és a spoföelepet tisztán tartjz a hó- és
csúszásmentesítést biztosítja, a zöld felületeket rendben tartja;
kerékpár tárolót biztosít;
az öltözöket folyamatosan karban tartja, gondoskodik tisztán tartásukról;
a sporttelepet, illetve annak részeit sportcéloktól eltérő célra csak bérbeadói
engedéllyel használja;
a folyamatos üzemeltetéshez szükséges feltételeket a közüzemi díjak
megfizetését saját költségén biztosf0a;
spoíttelep nyitva tartási idejében büfét üzemeltet, a büfé üzemeltetését
alvállalkozónak csak a bérbeadó engedélyével adja át;
tevékenységével kapcsolatos felelősségbiztosítást köt;
a teljes létesítmény müködtetése, üzemeltetése (beleértve a kiszetvezett
szolgáltatásokat), karbantartása, fejlesztése és a végrehajtott bemházások során
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bérlő úgy jár el, hogy a lehető legnagyobb mértékben szoigálja a polyármesteri
programban, az Integrált Városfe)lesztési 5trat<:giában kitím5tt
femitari)i@tósági, kőmyezetvé4elmi, energetikai <Ss társadalmi célo0t, és azok@t
a vállalásokat, amelyeket az Önkormányzat és a polgármester, a
Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors) való csatlakozással tett.
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A Wekerlei Sport és Szabadidőközpont, a kerületi általános iskolák és a Kispesti
rmányzat együttmüködése (Iskolatenisz Program)

2015 szeptemberében a környékbeli álfölános iskolák részvételével indítottuk el a
Magyar Tenisz Szúvetség Iskolatenisz Programjának előkészítö tanévét, amely nagy
létszámú (20-30 ffis) csoportokban ismerteti meg a tanulókkal a tenisz sportág alapjait
a kezdetekben föleg testnevelési játékokkal. Ez a tenisz sportágat népszerüsítő
program a nyugat-Európai országokban azzal a céllal müködik, hogy a teniszezést
minél több gyerínekkel megismertethesse és az iskolai testnevelés szintjén hétről-hétre
-délelőttönként- gyakorolhatóvá tegye. A magyarországi program a gyermekek
mozgásfejlődése mellett a mindennapos testnevelésből következő, iskolákra nehezedő
infrastrukturális nyomást is képes enyhíteni ezért kiemelt szerepet kaphat akár az
iskolai testnevelés programjában is. A mozgásanyag Neínzeti alaptantervbe történő
integrálása jelenleg folyamatban van.

A helyi Iskolatenisz Program kezdeményezésnek a Wekerlei Sport és
Szabadidöközpont ad helyet, mind pályahasználat, mind pedig képzett szakemberek
biztosításával- Az iskolások a létesítmény teniszpályáit teljesen ingyenesen,
szakképzett edzők által vezetett foglalkozások keretében használhatják. Télen fedett-,
a fövaszi-őszi időszakban pedig szabadtéri pályákon folyik az oktatás.

A félév eiején feimértfüc az igényeket és minden a prograínt»an részt venni Rívánó
osztállyal megállapodfünk, hogy melyik tesföevelésóra idejében tudnak eljöíu'ii a
Zoltán utcai sportpályára. Ezekre az időpontokra a létesítmény teniszpályáit szabaddá
tettük és az iskolások -heti rendszerességgel ismerkedhettek a teniszezés alapjaival. A
programot alsós osztályok számára hirdettük, de nagy érdeklődés mutatkozott felsős
osztályok felől is.

Az I. félév során a szakínai terveinknek, kitüzötí céljainknak megfelelően
haladfünk az oktatásban, decemberben sikeresen megrendeztünk egy fólévzAró ,,t»ó3ás
teniszbajnokságot?, amelyen nagy lelkesedéssel vettek részt az osztályok ,,válogatott?
csapatai. A verseny mellett, minden hozzánk ellátogató gyermeknek lehetősége volt
mozgásos feladatokban, játékos versenyekben szerepelni. A díjakat Kispest
Önkorínányzata képviseletéÍben Kertész Csaba alpolgárínester adfö át.

Az idei tanév tavaszi félévében terveink szerint tovább folytatjuk a
foglalkozásokat és félév végén ismét egy iskolák közötti versennyel zárjuk a tanévet.

A 2016/17-es tanévet már a Magyar Tenisz Szövetség (!vffSZ) részvételével
bővülö együttmüködés mentén szeretnénk indíföni- Az MTSZ az általa felügyelt
szakínai prograínban résztvevő iskolákat a foglalkozások során használandó
sporteszközök biztosításával támogatja. Ezek alapján, amennyiben szerződés születik a
programban résztvevő partnerek közt (KLIK, MTSZ, Kispest Önkormányzafö, a
progt?ban résztvevő iskolák, Wekerlei Sport- és Szabadidőközpont) lehetőség nyílik
az iskolák szátnára, hogy saját eszközeik segítségével gyakorolhassák a már elsajátított
mozgássorozatokat, akár iskolai testnevelés óra keretein belül.

a

Jelenleg három iskola közel 400 tanulója jár iskolatenisz órákra, ám a sporttelep
délelőtti szabad kapacitása lehetőséget biztosítana további kb. í00-150 g3írerínek



foglalkoztatására- Jövöben szükséges további más iskolákkal történő kapcsolatfelvétel,
illetve a program folytatásának felínenő rendszerben történő biztosítása. A következő
tanévhez szükséges előkészületeket március hónaptól kívánjuk me7kezdeüi
Reményeink szerint az érdekelt felek közíi egye,ztetés után a következő tanévtől már
hivatalosan is a fönrend keretin belül müködhet a prograín.

A prograínban rész'hevő gyermekek számára délutánonként küfön teniszcsoportokat
szervezünk, amelyekbe képességszint alapján válogatjuk be az iskolateniszes
csemetéket. Szerveződő egyesülefünk kehetőséget biztosít az ískolatenisz Programban
résztvevo diákok számára a tenisz sportág rnozgás- és ismerefönyagának további
megismerésére és elsajátítására. Célunk a tehetségek felkutatása, és egy új versenyzői
nemzedék kinevelése.



Referencia i7azolás
0

íKT. SZÁM: 138/2016

Vfülalkozó megnevezése: B-Travel Kft.

1191 Budapest, Lehel u. 3.

Referencia tárgya: Vfüla[kozó magas szinten látta el a Budapest Főváros XIX.
kerület Kispest Önkormányzatának tulajdonában és a
Gazdasági Ellátó Szervezet kezelésében lévő Wekerlei
Spoföelep (1192 Budapest, Zoltán u. 42.) üzemeltetését

Munka megnevezése: sporttelep üzemeltetése, szabadidő és sportprogramok
szervezése

Szerződés időtartama: 2015. június l-tól folyarnatosan

A szerződé teljesítése az elíMrásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően tőrténik.

A muni minősége az eivárásoma)c megfeiel.

A kerület lakosaitól több alakalommal érkezett pozitív visszajelzés, kfüönös tekintettel az ősszel
bevezetett iskolai teniszprograínra.

Üzemeltető tevékenységével igazolta, hogy a feladat elvégzéséhez megfelelő rnüszaki és szakrnai
tapasztalattal tír.

Referenciát nyújtó megnevezése, beosztása, elérhetősége:

Dr. Török Lajos
GESZ Gazdasági vezető
Budapest Fe»város XIX. kerület Kispest Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezet
1192 Budapest, Ady Endre út 7.
E-mail : torok.laios@gesz-kispest.hu

Budapest, 2016. január 26.
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'!, I '%. KíSPEST Humánszolgáltatási Iroda
cim: 1192 Budapest, Ady Endre fü 7.

telefon: (06-1) 3474-631
e-mail: huszí@kispest-hu

iktatószám: .-....../2016 tárgy: Referenciaígazolás Borbiró László
részére

ügyíntéző: Lehoczkí Zoltán
telefonszám:3474-667
e-mail: lehoczkí@hivatal.kíspest-hu

hivatkozásí szám: /

Borbíró László

Budapest
Lehel u 3?
i'igí

Tisztelt Bortíró László Úrl

K:érésére az alábbí referenciaigazolást adom Önnek:

Bortíró lászló először 1998 áprilisa és 2011 áprilísa között üzemeltette a Zoltán utcaí
Sporttelepet. Abban az ídöben a pálya elég leromiott állapotban volt. Borbíró László felújította
többek kőzött az öltöző és a fogadó épületeket valamínt a teniszpályákat, melyek révé>n a
centrum infrastrukturális háttere jelentősen feljavult.

Nagyon kedvezményesen adott játéklehetőséget a Ganz-EKM Sportegyesfüetnek, mely egy
hosszú évek óta müködő kerületi tenísz egyesület. Ingyenesen bíztosította a pályát az egyesLílet
versenyeire, önkormányzati rendezvéní}ekre és a Wekerle napi rendezvényekre, továbbá heti 4
óra ingyenes játéklehetöséget biztosított az önkormányzati dolgozók részére.

2015 áprilisa óta újra Borbíró László üzemeltetí a sporttelep teniszpályáít-
Az egész év során a közős munka zökkenőmentes és konstruktív volt a Humánszolgáltatási
Iroda és Bort»író László között. Az iroda által szervezett sportrendezvényekre mínden esetben
ingyenesen biztosította pályát és minden segítséget megadott a sikeres lebonyolításhoz.

Beinditotta az ískolai tenisz programot, melyben a Kós Károly, az Erkel Ferenc és a Gáboí Áron
Általános Iskolák 400 diákjaa részére a'd heti lehetőséget a specífikus teníszképzésre. Ezen-fefül
két év után újra bíztosította a téli üzemet a pályán, egy két pályát lefedő sátor felállításával.

Budapest, 2016. jar'íuár 18-

Budapest Főváros XIX. kerület Kispes+i Polgórmesteri füvatal
HUNGAROCERT óltol 150 9001 szeíin+ ouditólt szervezet

székhely: 1195 Budapes+, Vóroshóz lér 18-20. * közpomi telefonszóm: (051) 347-4500
központi email: hivotol@kispest.hu * honlap: www.kispest.hu
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B-TRAVEL KERESKEDELMI És SZOLGALTATó KFT

1 191 Budapest, Lehel u. 3? 2/5. Ügyintéző: Ková.cs Móika

Tárgy : Bankinformáció

A Társaság 2016. Ol. 07-é,n kelt kérésére hivatkozva a Kft. bankur»knál vezetett 10918001-
00000050-1 7470008 sz- HUF bankszámlájáról az alábbi inforrnációt adjuk:

A társaság neve
Székhelye
Alapítás éve
Jegyzett toke
Tevékenységi kör
Kapcsolata az UniCredit Ban)c
Hungary Zrt.-vel

B-TRAVEL xescsxcoa*íi ?s SZOLGALTATó KFT.
1191 Budapest, Lehel u. 3. 2/5.
2007.
500.000 HUF
egyéb szárazfÖldi személyszállRás
Bankunk 2007? decernber 19. óta vezet szárrúát a Kft-
nek. Számláján rendszeres forgahnat bonyolít.
Bankunkkal szeínbeni rnindenkori fizetési
kőtelezettségeinek eleget tett. Kapcsolatunk
problémarnentes. Sorban álló tétele az elmúlt 6
hónapban nem volt és jelenleg nincs- A Kft-vel
hitelkapcsolatban nem állunk.

AAjBffqrmációt kötelezettségváua,145,4((-Jj<?j é,s s:4igpr?4aíi? j7izalmasaii iui iuk!

Budapest, 2016. Ol. 12.

UniCredit Bank Hungary Zrt.
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:;:-K?.t üank tlurV:)a?a)J Y.i'C.
'l 7 7
!:I.

'.-a%4
!-',

Uni(íedit 8ank Hungary Zrt.

H-ios4 Budapest,
Szabadság tér S-6
H-1242 Budapesl Pt 386
Telefon: +36?1/301-1271
Teletax: 436-1/353-4959
E-mail: iííío@unicíedik)roup hu
hllp: //www unicredilbank hu

Adőszám: 10325737-4-44

Főváíosi Bííósfü) minl cégbííóság
Cg. Ol-l(I?041348
SWIFT: Ba«xHUHB



2018. 01. 28.

r
Specb'aNet

TranzakciÓ l
Q tJ«wCieí'ax. ? UoiCíedit Bank Hu nr3ary Zrt. Ug yíeí: 00501 74??í 8-'i RAVEL KERESKEDëLi(:i! ÉS SZOLGÁLT,?=TO KFr

v Részletek

Tranzakció típusa

Átufö!ó

Megblzó üeve

Megbízó szárü{aszáma

KF3d'!eZmérl>íBzBfi

KrCÓV.Zm'án';/E3Z€3« r'leVe

KedVeZmén'l 8Zeff számiaszáríí.a

KOrl'lVo,!eS

K')n'l '/e!éS ijáftJma

T r a n Z a k C i ó aZ O n O S I{O

KOZ!amar»>i

Me9je9'lZaS

"ierhe'éS

T 8 r Fi e -' e S 0 S S Z '9 g e

Éí!éknap

Kímeríő fOrínt a'tUfaiáS

B?T?'v'EL KERESKEDELMI ÉS SZC)LGALai AT

HU85 109 1800i Oü00ü050i 7470008

Bp.,XíX.kaí. Önkormányzaí GESZ
HU591'i7&40ü9155'l90230000000ü

2a'u 'i ü' . 0 ': , 2 ?/

20 'i cao 0127 c'aa 00890

E!rTra«ie! Kft . V4ekerlsi Spürt!aiep Pár;ázat

+IZ'! 00 'i05983644

-500 000,OO HíJF

2 0 'i o?' . 0 í . 2 7

ÁfutaiÓ ÍThlV. a fi.2eföSí m€]Ve!erre

Iderw:er:

NOTPROVIDED

0 0 1 0 5' ?:l8 .rí? 6 4s"

I

i
i



Nemzeti Adó- és Vámhíatal

Déí-budapesti ÁdÁ és Váüii(ray7atóqá7a
ügyfélkapcsolati Osztály 1.

?ktatószám: 1526527786/2016

ügyintéző: Hoffer-Móczár [ldikó
Telefonszám: (l ) 299-5213
ügyszáín: }447408456

ÁDÓ[GÁZOLÁS

A rendelkezésemre álló dokumenfümok - nyilvántartások, folyószámlák, bevallások - alapján
igazolom, hogy

B-TRAVEL KERESKEDELMI Ís SZOLGÁLTATó KORLATOLT pntgí,őssÍ,cü
TARSÁSÁG

14151013-2-43

1191 BUDAPEST LEHEL UTCA 3. 2.em. 5.a.

adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivafölnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvánföríott
förtozása nföcs, adók módjára behajföndó köztartozása nincs.

Az adóalanynak végreha3tAsra, vagy visszaförtásra áfödott köztaíatozása nincs.

Ezen igazolást az adózó kéreímére pályázat benyújtás céljára adtam ki.

Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a förtozás beszedésére irányuló eljárásokban.

Ezen igazolás förtalmazza a Nemzeti Adó- és Váríthivaföl törvényen alapuló adó, bírság, pó(lék
(ideértve az illeték, az Egészségbiztosítási Alapot megillető jámlékok és egészségügyi hozzájánilás,
a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok, a magánnyugfüj-pénztári fögdíj, illetékek), adók
mód3ára behajtandó kÖztartozás, végrehajtásra, vay visszatartásra áfödott köztartozás
megfizetésére vonatkozó adatokat.

B[JDAPEST, 2016. január íl.

Heinrich János

igazgatÓ
(hatáskör gyakorlója)

Seregéky Emőke
osztályvezető

(kiadmányozó)

Ellenörzési azonosítóü 4120156162026651113726738

1096 BUDAPEST HAJ.LER UTCA 3-5. Telefonszám: (l ) 299-€ü00 Fax: (l )299-5 142
Kérjük, válaszleve)ében szlveskedjék ikta(ószárnunkra hivatkozni és adóamnosító ömát fefö)ntebii!



XmX !S!:%!!;,$.T Pénzügyi és Gazdasági Iroda - Adóügy
cím: 1195 Budapest, Városház tér 1 8-:?0.

telefon: (06-1 ) 3474-500 fax: (06-1 ) 3474-64B
e-mail: laszlone@hívatal.kispest.hu

ADÓiGAZOLÁS
köztartozásról

Budapest, XIX. kerület Kispest Önkormányzatának Adóhatósága igazolja, hogy adóügyi
nyilvántartása szerint az igazolás kiállításának a napján a(z)

'a' 0 ' -

i 'aa' !.1!y:' l . IÍ (adóazonosító jel)
..,,l'l..:, I/ .í:'7a .,í ?. .íli ?') - .al ii .. , i .vállalkozói adószáma:

magánszemélynél: (születési év).-....-..........hó.............nap

Cim e/Székhelye: .Í .' .lia. :.'.?- ( íran y í toszam ) Bud apes t,. .'=a.'.'.-. )'. í.' :':.: .'. .. -': Í. ... . .. Illl. . ... . .. . . u tca .15:.-. . r3 í;. . szam
Telephelye: (irányítószám) Budapest, ...-...........utca...-. .-.-....szám

alatti adózónak (telephelyü vállalkozónak) a Budapest XIX- kerületi önkormányzat
adószámláin összesen:

-Í-*:?-':'-1';«aa-%?-----a- Ft tartozása van / tartozása nincs.
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Ezen igazolást az ügyfel kéréséro...-.-...-.-.........-..-.-..............................-..-..-.....-..-......-..

Í. .'.a. . - .-,: .:':-.. :.-...= .'.k .-..... .......-... .-........... . .. - C4' íj ára

Jelen igazolás csak a társhatóság (tartózkodási hely, állandó lakc{m, illetve székhely-
telephely) igazolásával együtt érvényes.

Az adóigazolást az ügyfél kérésére, kérelmére az adózás rendjéröl szóló 2003. évi XCI?.
törvény 5/A. § (1) és (5) bekezdése, a 85/A. §, az 1990. évi XCIII. Illetékekről szóló törvény
33. § (23) bekezdése, valamínt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL- törvény 83. § (1 ) bekezdése alapján álUtottam ki.

Jelen adóigazolás a kiállítás keltétől szárrított 30 napig érvényes.

a

Budapest Föváros XIX kerölet Kispes+i Polgórmester? Hiva+al
HUNGAROCERT 6ttol 150 9001 szerint oudi+ólt szervezet

székhely. 1195 Budapes+, Vórosh5z tér 18-20. * közpon+i +elefonszóm: (061) 347-4SOO
központi email: hivo+ol@kispesthu * honlap: www.kispest.hu



:2?16. 01. 22,I STA[»AT - 5.10-4. A meteorológiai maJigyelőá lom ások főbb adatai
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5.10.4. A meteorológiai megfigyelőállomások főbb adatai* (3/3)

20ü7 2008 l 2009
Évi köz0hőm&s&lek, oC

12,3 12,0 12,2

? ?izg ?izí

il,9 lif5 ii,5

12,3 11,7 12,0

7,1 6,7 6,7t

11,4 11,2 l0,9

11,4 11,2 10,9

11,8 11,9 11,7
11,5 11,6 11,2

12,2 12,0 11,9

12,7 12,2 12,ü

12,ü 12,0 12,1

12,7 12,2 12,4

11,3 11,2 10,8
Éves napMnllrtirn, óra

2411 2314 2379

,? J Ill
2 35ü 2 219 2 219

Városok r 2005

2 022

2 070

2 142

1948

i964

2 080

2115

2 020

2 256

2 167

2 135

2 082

10,0

ío,g

9,8

10,1

lü,5

5,5

9,8

9,6

9,9

9,8

10,2
10,6

10,2

10,7

9,3

r 2ü06

2 069

2164

2 159

1921

1946

2006

2 141

2178

2 164

2 121

2 076

1928

10,9

?il9

1@,5
10,9

11,1

6,2

10,7

10,0

10,9

I0,7

11,2

11,4

11,1

11,5

10, í

2 222

2344

2 329

1996

2 095

2 202

2 367

2 070

2219

2 099

2 254

2045

2004

2 055

2 191

1861

2 097

2 224

2 242

2 203

2 038

2 074

2 093

1897

2010

1903

1986

2 034

1781

1811

1893

1808

2 066

1945

2 026

1575

11,1

Il,4

i05
10,2

10,5

5,5

10,0

9,7'/

10,4

10,4

10,6

10,9

11,1

10,9

9,8

r 2€)11

11,0

,122

{0t7

10,9

11,4

6,7

lO,8

10,4

10,9

11,0

11,5

11,6

11,4

11,6

1«),4

2 504

I?
2 429

2 198

2 289

2 252

2 308

2 338

2 478

2 287

2 208

J 2012

11,4

13,0

{{t3

11,5

11,7

6,7

11,4

lOi9

11,7

1l,4

12,2

12,4

11,8

lli9

I1,1

2645

2 473

2 478

2199

2 297

2442

2440

2481

2616

2409

2194

í 20 13

11,7

12,4

li,3

11,1

11,5

6,4

10,8

I€),5

11,4

10,9

11,5

11,9

11,8

11,6

10,7

2 322

!

1937

2031

2084

2 319

2199

2011

r 2014

12,4

13,3
lThiL«L

11,9

12,2

7,4/'

11,8

11,7

12,2

11,9

12,3

12,7

12,4

12,4

11,7

2 283

1999

1859

1938

2 087

2 247

1934

2047

1



pi6. {1. 22. STADAT - S 1 a4. A m eteomógíai m egíi gye?lom ások föbb adataí
A a?íék»s napok seárnaa

- 'i 8éké,üba 139 149 155 137 142 173 118 118 138 146
' Bud? 98 131 123
Debr=a.n 126 132 115 122 130 162 109 fü 131 128

lC?r
, Keakernét m 130 iig 118 136 153 98 95 128 144
»Ákeíető !2 147 149 155 162 197 132 149 149 isg

137 116 141 13!1 139 145 9) U5L 117 158Sz'?bt. aABik a rk?ak a sl9a, ame? a a;a#ék meíyB2y'ge !eg?ffb O,1 ny!!Bíéter vo% 6?: Orszagos ?4eteomëogsi Sz'PWbt.f?!t adatk adat
Paks 136 123 131 129 134 165 97 108 139 147

!Pápa ,,1 ,,2 @!Bz?tiSföt!?ltő%iOll 1, gg 124 134 138
.F"Ű 142 135 137 136 147 156 98 117 148 161
5&foi. 122 I«)9 126 127 123 134 aa 103 127 140

l Szeged 135 IW 133 113 137 isg 109 l04 131 141
i Szokiok 119 119 105 119 126 146 94 96 123 136
Szotnuthe)y 129 128 131 136 151 144 107 129 145 148

A kíuktt aapadééc W memybbge, rnm
F3ékés»ba 631 536 579 632 593 822 376 435 soi 740
Budapest
Debrecen 640 633 551 551 485 845 442 427 545 456
G4r
Keaikemét

' !íCéke?tető 1012 803 832 817 879 1518 489 598 922 881
. Keszthejy 782 544 698 508 614 914 331 464 689 876
Msk»k: 782 569 556 607 605 1166 484 sig 774 726
Paks

Pápa
F%á«s 685 602 657 615 626 981 405 633 687 9í8
Saófok 678 458 650 493 471 894 287 392 607 846
Szeged 653 502 556 527 513 838 305 402 545 842
Szok»k

Szornbathe§ 644 508 602 692 617 738 525 532 708 El77
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