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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy:  Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a UTE Röplabda Szakosztály 

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 újpesti 

sportszervezetek, az önkormányzati tulajdonú oktatási-nevelési intézmények fejlődése, és az új-

pesti gyermekek sportolási lehetőségeinek biztosítása érdekében. Az Önkormányzat és a kerü-

letben működő sportszervezetek együttműködése eredménye képpen az elmúlt 6 évben jelen-

tős, több mint 1,5 mrd forint értékű sportcélú fejlesztés valósult meg, amely nagyban javította az 

oktatási-nevelési intézményekben rendelkezésre álló sportolási lehetőségeket, hozzájárult a min-

dennapos testnevelés feltételeinek megteremtéséhez és a tömegsport fejlesztéséhez egyaránt. 

Az Önkormányzat a TAO pályázatok megvalósulását megközelítőleg 500 mFt önrész támogatás-

sal segítette. A fejlesztések révén az újpesti óvodában – amelyeknek udvara lehetővé tette – 

ovifoci pálya létesült, az kerületi iskolák nagy részében felújították a tornatermeket, öltözőket, 

kültéri műfüves vagy gumi burkolatú pályák épültek. Ezen kívül jelenleg épül a Bajza Iskola új tor-

naterme és a küszöbön áll az Angol Tagozatos Iskola fejlesztésének megkezdése is. 

 

Az UTE Röplabda Szakosztálya az elmúlt évben kereste meg Önkormányzatunkat, hogy TAO for-

rások igénybe vételével jelentős fejlesztést szeretne végrehajtani a Könyves Gimnáziumban. Az 

előkészítő tanulmányok elkészítése után az idén pályázatot szeretnének benyújtani a Magyar 

Röplabda Szövetséghez, melynek célja a Budapest IV., 70677. hrsz-ú, természetben Budapest IV., 

Tanoda tér 1. szám alatt található Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium új, multifunkciós tornater-

mi egységgel történő bővítése. Az Önkormányzat korábban a jelzett helyen tervbe vette egy új 

tornaterem építését, mivel az iskola csak egy kis tornateremmel rendelkezik. Az új létesítmény 

jelentősen hozzájárulhat az iskolai sportolás és az újpesti röplabda utánpótlás fellendítéséhez és 

kiváló lehetőséget nyújt a tömegsport fejlesztésére is a kerületben. 

 

Az előzetes tervek ismeretében ehhez a beruházáshoz az önrész biztosítását nem tartjuk indo-

koltnak, ezért csak a tulajdonosi hozzájárulás, valamint a jelzálogjog bejegyzéséhez való hozzá-

járulást javasoljuk a T. Képviselő-testületnek. 

 

Újpest, 2018. április 18. 

 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 

 

Határozati javaslat 

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

IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosként hozzájárul, hogy a tulajdo-

nában álló, Budapest IV., 70677. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Tanoda tér 1. szám alatt ta-

lálható Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium új, multifunkciós tornatermi egységgel történő bőví-

tése megvalósulhasson.  Vállalja továbbá, hogy az Újpesti Torna Egylet nyertes pályázata esetén 

hozzájárul a támogatás feltételét képező jelzálogjog bejegyzéséhez. A Képviselő-testület felha-

talmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok kiadására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 


