
 
Budapest Főváros IV. kerület  
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT  

 1041 Budapest, István út 14. 
 231-3131, Fax.: 231-3133 

wintermantel.zsolt@ujpest.hu 
POLGÁRMESTERE 

 
www.tuv.com 

ID 9105075801 
Management System 

ISO 9001:2008 
valid until: 2016.06.26. 

 

ÚJPESTI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14. * wintermantel.zsolt@ujpest.hu 

 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2014. január 30-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat önrész biztosítására az Új-
pesti Torna Egylet részére TAO pályázat ke-
retében elnyert 181.762.667 Ft, látvány-
csapatsportok támogatásának adókedvez-
ménye felhasználhatósága érdekében 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Újpest Önkormányzata korábbi törekvéseinek eredményeképpen az Újpest Torna Egylet 
(továbbiakban: UTE) használatában lévő 1046 Budapest, Szilágyi utca 30. szám alatti Atlétikai 
Stadion és Tornacsarnok ingyenes vagyonjuttatásként Újpest Önkormányzata tulajdonába ke-
rült. Az önkormányzat az ingyenes tulajdonba vétellel vállalta, hogy a tulajdonszerzést követő 
15 évig az ingatlant elsődlegesen sport célokra fogja hasznosítani. 

Képviselő-testület tagjai által ismeretes, hogy milyen állapotban volt a tulajdonba vett ingat-
lan. Az UTE a látvány-csapatsportokkal kapcsolatos feladatai európai színvonalon való ellátása 
érdekében a tervezett és elkezdett fejlesztési beruházások megvalósítása jelentős szerephez 
jut. Ugyanakkor tulajdonosként az ingatlan állagának megóvása, javítása elengedhetetlen, sőt a 
beruházások által többlet érték hozzáadásával vagyongyarapodáshoz jut az önkormányzat. 
Az UTE folyamatosan TAO (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 
22/C. § (6) bek.) pályázatokon vesz részt a Sportkomplexum fejlesztése érdekében.  Így az in-
gatlan felújítása szinte folyamatosnak mondható. Mára megújult az Atlétikai Stadion energeti-
kailag, hiszen megtörtént a nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés gázabszorpciós hőszivaty-
tyúval, az épület külső felújítása szigeteléssel, festéssel, azonban a belső berendezéseinek 
cseréjére, öltözők felújítására a korábban megpályázott összeg nem volt elegendő. 
 

Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az UTE a társasági adóról és osztalék-
adóról szóló pályázatokon a törvényi lehetőségekhez mérten 70 % -os támogatási intenzitással 
és 30 % -os önrésszel pályázhat.   
2013. február 29-i ülésen született Képviselő-testületi döntések értelmében az UTE újabb TAO 
pályázaton tudott részt venni. Ennek keretében – az MLSZ határozata szerint – a következő 
felújításokra van esély úgy, hogy a támogatás igénybe vételéhez az UTE –nak a 30 % -os ön-
erőt kell biztosítania: 
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Pályázat tartalma Elnyert összeg (Ft) Szükséges Önrész 

Szilágyi úti öltöző épület felújítása II. 
ütem (ezzel befejezésre kerül az öltö-
zők és a vizesblokkok teljes körű fel-
újítása, futófolyosó külső szigetelése) 

136.036.200 40.810.860 

Szilágyi úti sporttelepen füves nagy 
pálya létesítése öntözőrendszerrel 

36.004.467 10.801.340 

 

Tábor utcai sporttelep füves pálya 
felújítása öntözőrendszerrel 

9.722.000 2.916.600 

 

Összesen: 181.762.667 54.528.800 

 

Tekintettel arra, hogy a részletezett projekt megvalósítása jelentős anyagi forrást igényel, 
valamint a már elkezdett fejlesztéseket szükséges tovább folytatni, az UTE azzal a kéréssel 
fordult a Képviselő-testület felé, hogy a Szilágyi úti és a Tábor utcai fejlesztések megvalósítása 
érdekében az ingatlan tulajdonosa, Újpest Önkormányzata, a pályázati önrészt, mint támogatási 
előleget biztosítsa. 

Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatást az önkormányzat a 2014. évi 
költségvetés terhére biztosíthatja az UTE részére. 

 
Határozati javaslat: 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a látvány-csapatsport támogatása keretében, a 2014. évi költségvetés terhére 
54.528.800 Ft támogatási összeget nyújt Újpest Torna Egylet részére a Szilágyi úti 
Sportkomplexum és a Tábor utcai sporttelep további felújítása érdekében. 

Újpest Torna Egylet a támogatási összeget kizárólag pályázati önrészként használhatja 
fel TAO pályázaton való induláshoz.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtéte-
lére, a pályázathoz szükséges dokumentációk aláírására. 

 

Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján. 

Határidő: azonnal 

 
A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 

 
Az előterjesztést készítette: dr. Reinegger Enikő Hajnalka (jegyzői referens) 
 
Budapest, 2014. január 30. 

 

Wintermantel Zsolt 

polgármester 


