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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2014. május 29 -i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat Újpesti Lepkemúzeum Alapítvánnyal új pénzeszköz-átadási keret-megállapodás 
kötésére, valamint Újpesti Sport Clubbal, Újpesti Torna Egylettel kötött pénzeszköz-átadási 
keret-megállapodások módosítására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésével összhangban a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között szerepel a 4. pontban meghatározottak 
szerint az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 11. pontban a helyi környezet- és 
természetvédelem, valamint a 15. pontban sport, ifjúsági ügyek. Ezen feladatok ellátása 
érdekében az önkormányzat az elmúlt években szerződést kötött olyan civil szervezetekkel, 
amelyeken keresztül a feladatait magas színvonalon elláthatja, ugyanakkor a feladatellátáshoz 
rendelt, önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási összegek nem a feladatellátás 
ellenértékét képezik, a támogatásokon felüli további költségek minden esetben a támogatottat 
terhelik. Önkormányzatunk a következő, 2014. évben lejáró megállapodásokkal rendelkezik civil 
szervezetekkel az említett, kötelező feladatai körében: 

 
1. Újpesti Lepkemúzeum Alapítvány – Együttműködési Megállapodás, kötve 2002. július 

15., lejárat 2014. június 30. 
2. Újpesti Sport Club – Pénzeszköz-átadási Keret-megállapodás, kötve 2012. január 31., 

lejárat 2014. december 31. (15/2012. (I. 26.) Önk. hat.) 
3. Újpesti Torna Egylet – Pénzeszköz-átadási Keret-megállapodás, kötve 2011. január 31., 

lejárat 2014. december 31. (22/2011. (I. 27.) Önk. hat.) 
 

Az Újpesti Lepke Múzeum Alapítvány a 2002-es együttműködési megállapodás és 
módosításai alapján egy egyszeri, és rendszeres pénzügyi támogatásban részesült az elmúlt évek 
folyamán. Az egyszeri, 2.150.000 Ft vissza nem térítendő céljuttatást követően az Alapítvány 
megvalósította a Lepkemúzeumot. A Lepkemúzeum az újpesti óvodák, valamint általános- és 
középiskolák részére biztosítja a csoportos és térítésmentes látogatást, részükre előadásokat tart, 
lehetőséget biztosít környezet- és természetvédelmi szakórák, szakköri órák Lepkemúzeumban 
történő megtartására, részt vesz az oktatási intézményekben és az önkormányzat szervezésében 
megvalósuló környezetvédelmi programokban. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 2002-ben 
közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. 
 
A 2002. évben kötött megállapodás 3. pontja alapján az Alapítvány havi 145.000 Ft 
támogatásban részesült a Lepkemúzeum hivatalos megnyitásának napjától kezdődően, ami éves 
szinten 1.740.000 Ft támogatást jelentett. A 2006. évi módosításkor (megállapodás 3. pontjának 
módosításával) a havi támogatás összege 188.500,- Ft-ra módosult (a havi 145.000 Ft a 
Statisztikai Hivatal által megállapított infláció mértékével növelten) azzal, hogy a havi támogatás 
összegét évenként az infláció aktuális mértékével emeli. Valamint a módosítás értelmében az 
Önkormányzat számla ellenében vállalta a múzeumi helyiségekben a sorra kerülő tisztasági 
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festés, keletkezett sérülések javítása stb. költségeinek megtérítését. A 2010-es módosításban a 
megállapodás 3. pontja módosításának megfelelően a rendszeres havi támogatás összege 
290.000,- Ft-ra módosult, inflációkövetés nélkül. Így az éves támogatás összege a 
költségvetésben 3.480.000,- Ft-ra emelkedett. Az Újpesti Lepkemúzeum Alapítvány 2014. évi 
támogatása a költségvetési rendelet 5.a melléklet 14. sora szerint 3.500.000 Ft, ami havi 291.667 
Ft támogatást jelent. 
 
Az Alapítvány írásos kérelmet terjesztett elő az Önkormányzatnak címezve, hogy az 
önkormányzat és alapítvány közötti megállapodást 5 évre, 2019. végéig meghosszabbítsuk. 
Tekintettel arra, hogy az Újpesti Lepkemúzeum Alapítvánnyal fennálló együttműködési 
megállapodás egy 2002-es megállapodás, és nagyobb, átfogó módosítást igényel, javaslom új 
megállapodás megkötését. 
 
Az Újpesti Sport Club korábban az Önkormányzat tulajdonát képező Halassy Olivér 
Sportközpontot működtette az Önkormányzat eseti támogatásával, majd ennek visszaadását 
követően keret-megállapodás keretében kapott támogatást, melyet kifejezetten a Városi 
Sportiskola működésére fordíthat. Ezzel a versenysport utánpótlás-nevelését segíti Újpesten, 
továbbá az oktatási intézményekben alapcsoportban folyó, majd emelt szintű sportági képzést és 
versenyeztetést biztosít. A Sportiskola működésének eredményeként a nehezebb anyagi 
körülmények között élő gyermekeknek is, 200 gyermeknek biztosított a sportolási lehetőség 4 
sportágban: birkózás, karate, labdarúgás és röplabda. Ezen kívül is további több mint 80 főnek 
teremti meg a lehetőséget az emelt szintű képzésre és versenyzésre. A sportolók bajnokságokon 
indulnak, és nyernek, mellyel nevet és elismerést szereznek Újpestnek. Újpesti Sport Club írásos 
kérelmében kifejezésre juttatta óhaját, hogy az önkormányzat és sport club közötti pénzeszköz-
átadási keret-megállapodást 5 évre meghosszabbítsuk. 
 
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az USC Városi Sportiskola támogatása 
jogcímen 2014. évi költségvetési rendeletben (5.a. melléklet 16. sor) elkülönítetten 3.000.000 Ft 
éves támogatást kap, ami havi 250.000,- Ft támogatást jelent. Javaslom, hogy a keret-
megállapodás 2. pontja vonatkozó részét módosítsuk a következők szerint: „Átadó jelen 
megállapodás-módosítás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevő évenkénti 
önkormányzati támogatásáról 2015. január 1. - 2019. december 31. napjáig Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési rendeletében határoz. A 2015. évben a 
támogatás összege 3.500.000 Ft.” 
 
Az Újpesti Torna Egylet 2014. május 8. napján írásos kérelmet juttatott el az önkormányzatnak 
címezve, melyben kérte, hogy a hamarosan lejáró keret-megállapodást szeretnék 
meghosszabbítani a magyar Kormány által elfogadott állami sportágfejlesztési koncepcióval 
összhangban 2020-ig. Az önkormányzat az UTE-val fennálló szerződésnek megfelelően az UTE 
támogatásán keresztül támogatásban részesítette a sportolni vágyó gyermekek rendszeres és 
szakszerű képzését, valamint az utánpótláskorú sportolók továbbképzését. Az Egylet 
tevékenységét 1885-ben kezdte meg, amikor még csak néhány sportolni vágyó újpesti 
fiatalember a testedzés elősegítése céljával alapította. Mára azonban az UTE több mint 3.000 
utánpótláskorú sportoló képzését segíti elő, amivel nem csak a kerület, hanem az egész Észak-
pesti régió legnagyobb sportegyesületévé fejlődött. Jelenleg a tevékenységét kiemelten 
közhasznú szervezetként végzi. Jövőbeli célja, hogy még több utánpótláskorú gyereknek 
biztosítson egészséges, sportos életmódra lehetőséget. Az UTE utánpótlás-nevelési 
tevékenységét az Önkormányzat a kezdetektől fogva támogatta eseti megállapodások keretében, 
melyet 2011. évtől keret-megállapodás váltott fel. A keret-megállapodás meghosszabbításával 
biztosíthatnánk a folyamatosságot a számos szakosztályban sportolni vágyó gyermek és 
utánpótláskorú sportoló megszokottá vált támogatásában. Az UTE kérelmét is figyelembe véve, 
de attól mégis eltérően, a megállapodás módosítását 2019. december 31-ig javaslom megkötni. 
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Az UTE 2014. évi támogatása utánpótlás támogatás céllal a Költségvetési rendelet 5.a. melléklet 
12. sora szerint 97.000.000 Ft, ami havi 8.083.333 Ft/hó támogatást jelent. Javaslom, hogy a 
keret-megállapodás 2. pontját a következők szerint módosítsuk: „Támogató jelen megállapodás 
aláírásával kötelezettséget vállal, hogy a Támogatott évenkénti önkormányzati támogatásáról 
2019. december 31. napjáig Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és 
intézményei éves költségvetési és a végrehajtási szabályairól szóló rendeletében határoz. A 
2015. évi támogatás összege 102.000.000 Ft.” 
 
Javaslom, hogy az önkormányzat feladatellátása és a szervezetek által nyújtott szolgáltatások, 
képzések, sportolási lehetőségek a jövőben való igénybe vétele érdekében a Tisztelt Képviselő-
testület járuljon hozzá az új megállapodás, illetőleg a módosító megállapodások megkötéséhez. 
 
 
Újpest, 2014. május 23. 
 
 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Hozzájárul az Újpesti Lepkemúzeum Alapítvánnyal Budapesten 2002. július 15. napján 
kötött Együttműködési Megállapodásra való tekintettel új pénzeszköz-átadási keret-
megállapodás megkötéséhez 2014. július 1.- 2019. december 31. időtartamra. A 2014. 
év vonatkozó időszakára a támogatás összege a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás 
szabályairól szóló 5/2014. (II. 27.) számú rendelet 5. a. melléklete 14. sorával 
összhangban 1.750.000 Ft. A 2015. évi támogatás összege 3.600.000 Ft. A következő 
évek önkormányzati támogatásáról az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében 
határoz. 

2. Hozzájárul az Újpesti Sport Clubbal Budapesten 2012. január 31. napján kötött 
Pénzeszköz-átadási Keret-megállapodás módosításához 2019. december 31. napjáig 
való meghosszabbítással azzal, hogy a 2015. évi támogatási összeg 3.500.000 Ft. A 
következő évek önkormányzati támogatásáról az Önkormányzat éves költségvetési 
rendeletében határoz. 

3. Hozzájárul az Újpesti Torna Egylettel Budapesten 2012. december 31. napján kötött 
Pénzeszköz-átadási Keret-megállapodás módosításához 2019. december 31. napjáig 
való meghosszabbítással azzal, hogy a 2015. évi támogatási összeg 102.000.000 Ft. A 
következő évek önkormányzati támogatásáról az Önkormányzat éves költségvetési 
rendeletében határoz. 

4. Felhatalmazza a Polgármestert az új megállapodás, illetőleg a módosító 
megállapodások aláírására. 

 
Felelős: polgármester. 
Határidő: 2014. június 30. 
 
A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Reinegger Enikő jegyzői referens 
 
A háttéranyagok az Alpolgármesteri titkárságon tekinthetők meg. 


