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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy:  Javaslat együttműködési és pénzeszköz-átadási megállapodás jóváhagyására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület a 61/2016. (III.31.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Kiss Lenke Kosár-

labda Suli sikeres TAO pályázata esetén az Önkormányzat tulajdonosként hozzájárul az Angol 

Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola új tornatermi egységgel történő bővítéséhez, to-

vábbá vállalja, hogy biztosítja a beruházáshoz szükséges önrészt. 

 

Az Önkormányzat építtetőként beadott kérelmére Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala BP-05/07/01619-14/2016. ügyiratszámon jogerős építési engedélyt adott a meglévő isko-

laépület 1433,98 m2 hasznos alapterületű tornateremmel és a hozzá tartozó kiszolgáló épület-

résszel történő bővítésére. Ezzel párhuzamosan a Kiss Lenke Kosárlabda Suli - a projekt megvaló-

sítása céljából - megalapította a KLKS Basketball Korlátolt Felelősségű Társaságot, amely a TAO 

tv., valamint az MKOSZ vonatkozó előírásai alapján a sportegyesület többségi tulajdonában és 

szakmai irányítása alatt áll. A KLKS Basketball Kft. sportfejlesztési programjának jóváhagyása után 

a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 2016.12.20. 

napján be/SFP-07286/2016/MKOSZ számon adta ki a Tao támogatási igazolást. 

 

A Beruházás befejezését követően a Sportcsarnokot – figyelemmel a beruházás költségeinek 

közös viselésére és a Tao támogatás feltételeire - az Önkormányzat, a vagyonkezelő Észak-

Budapesti Tankerületi Központ és a Kft. 15 évig közösen használják. A közös használatot a sport-

egyesület sportszakmai támogatással segíti. A Tankerületi Központ a használati jogát az Angol 

Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola révén gyakorolja, elsősorban iskolai testnevelési 

célokra és más iskolai programokra. A Kft. és a sportegyesület a sportcsarnokot csak sporttevé-

kenységre használhatja. 

 

A Tao pályázat alapján a beruházás teljes bekerülési költsége 592.553.241,- Ft. A Beruházáshoz a 

Kft. a Tao törvény alapján 417.711.247,- Ft összegű Tao támogatást igényelt. A Tao támogatás-

hoz további 179.019.106,- Ft összegű önrész biztosítása szükséges. A Kft. tájékoztatása szerint a 

Tao támogatás összege hamarosan rendelkezésre áll, az önrész biztosítása után a beruházás 

rövidesen megkezdhető. 

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a beruházáshoz szükséges önrész 

biztosítása érdekében járuljon hozzá a Kft.-vel és a Sportegyesülettel történő pénzeszköz-átadási 

megállapodás megkötéséhez. 

 

 

Újpest, 2017. szeptember 21. 

 

 

 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 
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Határozati javaslat 

 

1. A Képviselő-testület jóváhagyja az Észak-Budapesti Tankerületi Központtal, a KLKS Basketball 

Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Kiss Lenke Kosárlabda Sulival kötendő együttműködési 

és pénzeszköz-átadási megállapodást. 

  

2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a KLKS Basketball Korlátolt Felelősségű Társaság részére 

a beruházás megvalósításához szükséges önrész fedezeteként legfeljebb 179.019.106,- Ft biz-

tosításra kerüljön pénzeszköz-átadás formájában. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás szükség szerinti indokolt 

módosítására azzal, hogy az átadott pénzeszköz együttes összege nem haladhatja meg a 

179.019.106,- Ft-ot. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

Háttéranyag az alpolgármesteri titkárságon megtekinthető 


