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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére 

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Megyeri Tigrisek 
Közhasznú Kosárlabda Klub és a Kiss Lenke Kosárlabda Suli Egyesület 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 Országos Utánpótlás Bajnokságokban, a Budapest Bajnokságban, valamint a felnőtt 
férfi NB II-es bajnokságban is érdekelt Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub és a 
Kiss Lenke Kosárlabda Suli Egyesület fejlődése, és az újpesti gyermekek sportolási 
lehetőségeinek biztosítása érdekében. 
 
A Képviselő-testület 2014-ben több határozatával is tulajdonosi hozzájárulást adott 
mindkét sport szervezet kérelmére, az Önkormányzat tulajdonában álló Babits Mihály 
Gimnázium, Megyeri úti Általános Iskola és az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és 
Gimnázium tornatermének felújítása érdekében. Az Önkormányzat az elnyert 
támogatási összegen felül szükséges pályázati önrészt, a három intézmény esetében 
összesen 26.793.967,- Ft összegben a költségvetésének terhére biztosította. A 
tornatermek felújítása 2015. januárjában, illetve februárjában magas műszaki 
színvonalon megvalósultak, azt az Iskolák használatba vették. 
 
Mindkét Klub újabb kérelmet terjesztett elő Önkormányzatunknál, mely szerint 
pályázatot kívánnak benyújtani a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. 
törvény alapján a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezményének terhére. 
A Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub pályázatának célja 
 a Budapest IV., 76561/85. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Tóth Aladár u. 16-18. 

szám alatt található Babits Mihály Gimnázium tornatermi öltözőinek, valamint 
 a Budapest IV., 75607/1. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Megyeri u. 20. szám alatt 

található Megyeri Úti Általános Iskola tornatermi öltözőinek felújítása. 
A felújítások során mindkét intézményben teljesen felújításra kerülnek a tornatermet 
kiszolgáló öltözők, szertárak és ezek kiegészítő helyiségei. 
 
A Kiss Lenke Kosárlabda Suli Egyesület pályázatának célja a Budapest IV., 76539/61. 
hrsz-ú, természetben Budapest IV., Homoktövis u. 100. szám alatt található Homoktövis 
Általános Iskola tornaterének felújítása. 
 
Az Önkormányzat a beruházásokban érdekelt, és megállapodás alapján biztosítja a 
beruházások megvalósulásához szükséges 30% önrészt, valamint a felújítások teljes körű 
elvégzését követő 15. év végéig minden nap a tornatermet egy órás időtartamra 
ingyenes használatba adná a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub, valamint a 
Kiss Lenke Kosárlabda Suli Egyesület részére, nem gátolva ezzel az intézmények 
működését. A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) 
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bekezdése előírja, ha a beruházás, vagy felújítás sportcélú ingatlanra irányul, akkor a 
támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult 
szervezet vállalja, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az 
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan 
sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását - fenntartja, valamint 
benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, 
hogy erre az időtartamra, a Magyar Állam javára az ingatlan nyilvántartásba az 
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre. 
 
Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek a fenti intézmények sportcélú 
helyiségei felújításához kapcsolódó pályázatok benyújtása érdekében szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás megadását.  
 
Határozati javaslat: 
 
1.) A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény alapján, az Megyeri 

Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub kérelmére tekintettel, az Önkormányzat 
tulajdonosként előzetesen hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, Budapest IV. ker. 
76561/85. hrsz.-ú – természetben 1048 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18. kivett 
középiskola és uszoda megjelölésű - ingatlanon található tornatermi öltözőblokk 
felújításra kerüljön. 

 
2.) A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény alapján, az Megyeri 

Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub kérelmére tekintettel, az Önkormányzat 
tulajdonosként előzetesen hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, Budapest IV. ker. 
75607/1. hrsz.-ú – természetben 1040 Budapest, Megyeri út 20. kivett általános iskola 
megjelölésű - ingatlanon található tornatermi öltözőblokk felújításra kerüljön. 

 
3.) A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény alapján, az Kiss 

Lenke Kosárlabda Suli Egyesület kérelmére tekintettel, az Önkormányzat 
tulajdonosként előzetesen hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, Budapest IV. ker. 
76.539/61. hrsz.-ú – természetben 1048 Budapest, Homoktövis u. 100. megjelölésű - 
ingatlanon található tornaterem felújításra kerüljön. 
 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 

 
 
Újpest, 2015. március 20.  
 
 

 

  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 


