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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy:  Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Megyeri Tigrisek Kosárlabda 

Klub 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 években jelen-

tős értékű sportcélú fejlesztés valósult meg, amely nagyban javította az oktatási-nevelési intéz-

ményekben rendelkezésre álló sportolási lehetőségeket, hozzájárult a mindennapos testnevelés 

feltételeinek megteremtéséhez és a tömegsport fejlesztéséhez egyaránt. Az Önkormányzat a 

TAO pályázatok megvalósulását jelentős összegű önrész támogatással segítette.  

 

A Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub az idei évben is megkereste Önkormányzatunkat, hogy az 

elmúlt évek sikeres együttműködésére alapozva újabb pályázatot szeretne benyújtani a Magyar 

Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez, melynek célja a Budapest IV. kerület 70897/4. hrsz.-ú – 

természetben 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. szám alatt található Lázár Ervin Általános Iskola kül-

téri sportpályájának felújítása modern EPDM burkolattal. A beruházás tervezett összköltsége brut-

tó 32.264.210,- Ft, amelyhez a 30% önrészt - az Egyesület nyertes pályázata esetén - Önkormány-

zatunk biztosítaná. 

 

A közoktatásban történt változások következtében az Önkormányzat tulajdonában lévő iskolák 

2017. január 1-től az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerültek, ezért a 

TAO pályázatok benyújtásához a Tankerületi Központ hozzájárulása is szükséges. A Tankerületi 

Központ tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a pályázati önrészt nem tudja biztosítani, és 

többlet működési terhet nem vállalhat. Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben szereplő fejlesz-

tések nem, hogy nem okoznak többlet működési költséget, hanem döntően megtakarítást 

eredményeznek, ezért a Tankerület - ígérete szerint - vagyonkezelőként hozzájárul a beruházá-

sok megvalósításához. A felújított sportpálya használatát, illetve a befektetett TAO források 

kompenzálását a nyertes pályázat után az Önkormányzat és az Észak-Budapesti Tankerületi Köz-

pont külön megállapodás keretében biztosítja a Klub részére. 

 
Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek a Lázár Ervin Iskola kültéri sportpályájának 

felújításához kapcsolódó pályázat benyújtása érdekében szükséges tulajdonosi hozzájárulás 

megadását. 

 

Újpest, 2019. április 16. 

 

 

 

 

Dr. Molnár Szabolcs 
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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. kerület 70897/4. hrsz.-ú – természetben 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. 

szám alatt található Lázár Ervin Általános Iskola kültéri sportpályája felújításra kerüljön.  Vállalja 

továbbá, hogy a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub nyertes pályázata esetén biztosítja a beruhá-

záshoz szükséges önrészt, egyben hozzájárul a támogatás feltételét képező jelzálogjog bejegy-

zéséhez. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, jog-

nyilatkozatok kiadására. 

  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 


