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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Megyeri Tigrisek 

Közhasznú Kosárlabda Klub és a Kiss Lenke Kosárlabda Suli Egyesület TAO 

pályázaton való részvételéhez 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület kérelem alapján - a társasági adóról és az osztalékadóról szóló1996. 

évi LXXXI. törvényben foglalt lehetőségre tekintettel – többször hozott támogató döntést 

az Országos Utánpótlás Bajnokságokban, a Budapest Bajnokságban, valamint a felnőtt 

férfi NB II-es bajnokságban is érdekelt Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub és a 

Kiss Lenke Kosárlabda Suli Egyesület fejlődése, és az újpesti gyermekek sportolási 

lehetőségeinek biztosítása érdekében. 

 

Az Önkormányzat és a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub a kezdetektől sikeresen 

működik együtt, melynek eredményeképpen nagy létszámban szerepelnek újpesti 

gyerekek nemzetközi kupákon és a magyar korosztályos bajnokságokban egyaránt. A 

magas színvonalú szakmai munkához szükséges feltételek biztosítása érdekében eddig 

három iskola (Megyeri úti Iskola, Babits Gimnázium, Karinthy Iskola) tornaterme és a 

hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségek újultak meg TAO támogatások igénybe 

vételével. A tornatermek felújítása magas műszaki színvonalon, a nemzetközi 

kosárlabda szabványok szerint valósult meg. Az idei évben a Klub többségi 

tulajdonában álló Hárompontos Sport Kft. közreműködésével kezdődhet meg a Bajza 

József Iskola új tornatermének építése mindösszesen 291.801.634,- Ft értékben. Az 

Önkormányzat az elnyert támogatási összegeken felül szükséges pályázati önrészt, a 

négy intézmény esetében összesen 127.088.980,- Ft összegben, a korábbi években a 

költségvetése terhére biztosította. 

 

Az Önkormányzat és a Kiss Lenke Kosár Suli együttműködésében eddig két iskola 

(Károlyi István Gimnázium, Homoktövis Iskola) tornaterme és a hozzájuk kapcsolódó 

kiszolgáló helyiségek újultak meg TAO támogatások igénybe vételével. A tornatermek 

felújítása magas műszaki színvonalon valósult meg, azt az Iskolák használatba vették. Az 

Önkormányzat az elnyert támogatási összegeken felül szükséges pályázati önrészt, a két 

intézmény esetében összesen 19.998.272,- Ft összegben, a korábbi években a 

költségvetése terhére biztosította. 

 

A két Klub újabb kérelmet terjesztett elő Önkormányzatunknál, mely szerint pályázatot 

kívánnak benyújtani a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény alapján a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezményének terhére.  
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A Megyeri Tigrisek KK pályázatának célja: 

 a Budapest IV., 70897/4. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Erzsébet u. 31. szám 

alatt található Lázár Ervin Általános Iskola tornatermének és tornatermi öltözőinek 

felújítása, valamint 

 a Budapest IV., 76331/193. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Ugró Gyula sor 1-3. 

szám alatt található Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola tornatermének és 

tornatermi öltözőinek felújítása. 

 

A Kiss Lenke Kosárlabda Suli pályázatának célja: 

 a Budapest IV., 71422/131. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Szigeti József u. 1-3. 

szám alatt található Újpesti Szigeti József Általános Iskola tornatermének és 

tornatermi öltözőinek felújítása, valamint 

 a Budapest IV., 75214/4. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Fóti út 66. szám alatt 

található Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola új tornatermi 

egységgel történő bővítése. Az Önkormányzat korábban a jelzett helyen tervbe 

vette egy új tornaterem építését, mivel az iskola csak egy kis tornateremmel 

rendelkezik. Az akkor elkészült költségbecslés alapján azonban az építés 

érdekében további lépések nem történtek. Az új létesítmény jelentősen 

hozzájárulhat az iskolai sportolás és az újpesti kosárlabda élet fellendítéséhez és 

kiváló lehetőséget nyújt a tömegsport fejlesztésére is a kerületben. 

 

Az Önkormányzat a beruházásokban érdekelt, és megállapodás alapján biztosítja a 

beruházások megvalósulásához szükséges 30% önrészt, valamint a tornaterem 

felújítások teljes körű elvégzését követő 15. év végéig minden nap a termet egy órás 

időtartamra ingyenes használatba adná a sportegyesületek részére, nem gátolva ezzel 

az intézmények működését. A bővítés során megépülő új terem használatát, illetve a 

befektetett TAO források kompenzálását a nyertes pályázat után az Önkormányzat 

külön megállapodás keretében biztosítja az Egyesület részére. A társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdése előírja, hogy ha a 

beruházás, vagy felújítás sportcélú ingatlanra irányul, akkor a támogatási igazolás 

kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, 

hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény 

alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú - elsődlegesen 

piaci alapon történő - hasznosítását fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan 

tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra, a 

Magyar Állam javára az ingatlan nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény 

mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre. 

 

Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek a fenti intézmények sportcélú 

helyiségei felújításához, bővítéséhez kapcsolódó pályázatok benyújtása érdekében 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását. 

 

Újpest, 2016. március 16.  

 

 

 

  

 Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat: 

 

1.) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján az 

Önkormányzat tulajdonosként hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, Budapest IV., 

70897/4. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Erzsébet u. 31. szám alatt található 

Lázár Ervin Általános Iskola tornaterme és tornatermi öltözői felújításra kerüljenek. 

Vállalja továbbá, hogy a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub nyertes 

pályázata esetén biztosítja a beruházáshoz szükséges önrészt, egyben hozzájárul a 

támogatás feltételét képező jelzálogjog bejegyzéséhez. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

jognyilatkozatok kiadására. 

 

2.) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján, az 

Önkormányzat tulajdonosként hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, Budapest IV., 

76331/193. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Ugró Gyula sor 1-3. szám alatt 

található Szűcs Sándor Általános Iskola tornaterme és tornatermi öltözői felújításra 

kerüljenek. Vállalja továbbá, hogy a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub 

nyertes pályázata esetén biztosítja a beruházáshoz szükséges önrészt, egyben 

hozzájárul a támogatás feltételét képező jelzálogjog bejegyzéséhez. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

jognyilatkozatok kiadására. 

 

3.) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján, az 

Önkormányzat tulajdonosként hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, Budapest IV., 

71422/131. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Szigeti József u. 1-3. szám alatt 

található Újpesti Szigeti József Általános Iskola tornaterme és tornatermi öltözői 

felújításra kerüljenek. Vállalja továbbá, hogy a Kiss Lenke Kosárlabda Suli Egyesület 

nyertes pályázata esetén biztosítja a beruházáshoz szükséges önrészt, egyben 

hozzájárul a támogatás feltételét képező jelzálogjog bejegyzéséhez. A Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

jognyilatkozatok kiadására. 

 

4.) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján, az 

Önkormányzat tulajdonosként hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, Budapest IV., 

75214/4. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Fóti út 66. szám alatt található Angol 

Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola új tornatermi egységgel történő 

bővítése megvalósuljon. Vállalja továbbá, hogy a Kiss Lenke Kosárlabda Suli 

Egyesület nyertes pályázata esetén biztosítja a beruházáshoz szükséges önrészt, 

egyben hozzájárul a támogatás feltételét képező jelzálogjog bejegyzéséhez. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, jognyilatkozatok kiadására. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 


