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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére 
 

Tárgy: Önkormányzati döntés alapján benyújtott TAO pályázatokhoz önrész biztosítására. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. április 25-i ülésen hozott 74/2013.(IV.25.) határozatával tulajdonosi hozzájárulás 
tárgyában döntött a Képviselő-testület arról, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló1996. évi LXXXI. törvény alapján, az Újpesti Torna Egylet kérelmére, az Önkormányzat 
tulajdonában álló Budapest IV. ker., 76.367. hrsz.-ú – természetben 1046 Budapest, Tábor u. 
30. szám alatti, kivett sporttelep megjelölésű – ingatlanon felújítással, füves futballpálya 
legyen. 
 
Tájékoztatásul az ingatlanon egy 30x40m-es új műfüves kispálya kerülne kialakításra a 
telekhatár mellett található salakos pálya részen, továbbá egy 100x65m-es, új műfüves nagy 
futballpálya létesülne az ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadába tartozó három, nem 
megfelelő állapotú füves pályák egyikén. 
Az MLSZ a pályák kialakítása tárgyában támogató döntést hozott, és ismert a kialakítás 
önrész költsége is, melynek mértéke a nagyméretű műfüves pálya vonatkozásában 
42.154.750,- Ft, a kisméretű műfüves pálya vonatkozásában pedig 8.781.675,- Ft. 
 
Ugyanezen az ülésen a Képviselő-tesület 77/2013.(IV.25.) határozatával tulajdonosi 
hozzájárulást adott a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub kérelmére, az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest IV. ker., 76.561/84. hrsz.-ú – természetben 1046 
Budapest, Hajló utca megjelölésű- ingatlanon található tornaterem felújítása érdekében. A 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi ülésén pozitív döntés született a 
tornaterem felújításával kapcsolatosan, mely alapján 21.669.248 Ft értékű padlócserére kerül 
sor, melyet a Klub 15.168.474,- Ft erejéig a társasági adóból származó pályázati összegből 
fedez. 30 % önerőt pedig az Önkormányzatnak szükséges biztosítania, melynek összege 
6.500.774,- Ft. 
 
A támogató határozat alapján, a figyelemmel a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 72. § (3) 
bek. ab) pontjára a megvalósításhoz külön képviselő-testületi határozat szükséges a saját 
forrás biztosításáról. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a megvalósításhoz szükséges 
önrész biztosítását Újpest Önkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére. 
 
 
 
 
 



 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
1./ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest IV. ker., 76.367. hrsz.-ú – természetben 1046 
Budapest, Tábor u. 30. kivett sporttelep megjelölésű – ingatlanon felújítással műfüves 
futballpálya kialakítása érdekében benyújtott UTE pályázata megvalósításához előírt, a 
támogatási összegen felül szükséges pályázati önrészt, 

 a nagyméretű műfüves pálya vonatkozásában 42.154.750,- Ft, 
 a kisméretű műfüves pálya vonatkozásában pedig 8.781.675,- Ft összegben 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
2./ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat tulajdonában álló Budapest IV. ker. 76.561/84. hrsz.-ú – természetben 1046 
Budapest, Hajló utca megjelölésű- ingatlanon található tornaterem felújítása érdekében a 
Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub kérelmére benyújtott pályázat 
megvalósításához előírt, a támogatási összegen felül szükséges pályázati önrészt, 6.500.774,- 
Ft összegben az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
Budapest, 2013. június 24. 
 
 
 

Wintermantel Zsolt 


