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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy:  javaslat az Újpesti Torna Egylet részére TAO pályázat keretében elnyert 

pályakarbantartó gépek és kiegészítő tartozékok beszerzéséhez szükséges önrész 

biztosítására 

 

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 fejlődése érdekében. Az Önkormányzat és a kerületben működő 

sportszervezetek együttműködése eredménye képpen az elmúlt 6 évben jelentős sportcélú 

fejlesztés valósult meg, amely nagyban javította a rendelkezésre álló sportolási lehetőségeket, 

hozzájárult mind a versenysport, mind a tömegsport fejlesztéséhez egyaránt. Az Önkormányzat a 

TAO pályázatok megvalósulását több esetben önrész támogatással segítette. 

 

Az UTE klubigazgatója arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Szilágyi úti és Tábor utcai 

sporttelepen zajló beruházásban kialakításra kerülő pályák karbantartására TAO támogatás 

felhasználásával két nagy teljesítményű fűnyíró traktor és annak tartozékainak beszerzését 

kezdte meg. A gépek és kiegészítő tartozékok teljes költsége bruttó 46.561.130,- Ft, amely összeg 

70%-ára a TAO forrás rendelkezésre áll, azonban segítségre lenne szükségük a fennmaradó 30% 

pályázati önrész biztosítására. 

 

Tekintettel az Önkormányzat és a Klub között régóta fennálló együttműködésre, valamint arra, 

hogy az Újpesti Torna Egylet zavartalan működéséhez elengedhetetlen Újpest 

Önkormányzatának támogatása, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az önrész 

összegét az egyesület részére a 2018. évi költségvetés beruházási és felújítási céltartalék terhére 

biztosítsa. 

 

Újpest, 2018. április 20. 

 

 

 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

Határozati javaslat 

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

IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselői-testülete úgy dönt, hogy biztosítja az Újpesti Torna 

Egylet Labdarúgó Szakosztályának TAO forrásból finanszírozott eszköz beszerzéséhez (2 db fűnyíró 

traktor és tartozékai) szükséges 13.968.339- Ft önrészt. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok kiadására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 


