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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. április 28-i ülésére 

 

 

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Kézilabda Utánpótlás 

Sport Kft. TAO pályázaton való részvételéhez 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület kérelem alapján számos alkalommal hozott támogató döntést – a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben foglalt 

lehetőségre tekintettel – az újpesti gyermekek sportolási lehetőségeinek biztosítása, 

fejlesztése érdekében. 

 

A közelmúltban hasonló kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz a Kézilabda 

Utánpótlás Sport Kft. is, amely a PLER Budapest Kézilabda Klub – az egyetlen fővárosi NB 

I-es férfi csapat – partnereként, a XVIII., a XXIII, XIII. és IV. kerületekben, ezen belül 

Újpesten a Megyeri úti Általános Iskolában három éve foglalkozik a gyerekek 

tömegsport jellegű képzésével. A sikeres szakmai tevékenység további fejlődésének a 

megfelelő méretű csarnok hiánya szab korlátokat, ezt kívánja orvosolni a szervezet a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján a látvány-

csapatsportok támogatása adókedvezményének terhére benyújtandó pályázat. 

 

A pályázat célja a Megyeri Úti Általános Iskola új tornatermi egységgel, kézilabda 

munkacsarnokkal történő bővítése a Budapest IV., Megyeri út 20. és 22. szám alatti, 

75607/1. és/vagy 75608/5. hrsz-ú ingatlanon. Az új létesítmény jelentősen hozzájárulhat 

az iskolai sportélet és tömegsport fejlesztéséhez is a kerületben. A kérelmező Kft. a 

szükséges terveket saját forrásból kívánja elkészíttetni, Önkormányzatunktól a 

kivitelezéshez szükséges önrész részbeni biztosításához kért segítséget. 

 

Nyertes pályázat esetén az új terem megépítését és használatát az Önkormányzat 

külön megállapodás keretében biztosítja. 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. 
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Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek a fenti sportcélú beruházáshoz 

kapcsolódó pályázat benyújtása érdekében szükséges tulajdonosi hozzájárulás 

megadását. 

 

 

Újpest, 2016. április 28.  

 

 

 

  

 Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

Határozati javaslat: 

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

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

75607/1 és/vagy 75608/5 hrsz-ú, természetben Budapest IV., Megyeri út 20. és 22. szám 

alatt található Megyeri Úti Általános Iskola új tornatermi egységgel (kézilabda 

munkacsarnok) történő bővítése megvalósuljon. Vállalja továbbá, hogy a Kézilabda 

Utánpótlás Sport Kft. nyertes pályázata esetén – maximum 60 millió forintig terjedően – 

támogatást biztosít a beruházáshoz, egyben hozzájárul a támogatás feltételét képező 

jelzálogjog bejegyzéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok kiadására. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 


