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

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Benkő István Református 
Általános Iskola és Gimnázium kérelme alapján 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Benkő Református Általános Iskola és Gimnázium azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, 
hogy tulajdonosként adja hozzájárulását a tornaterem és az öltözők felújítására benyújtásra 
kerülő pályázathoz. 

2004. szeptember 1-től a Budapest-Északi Református Egyházmegye fenntartásában, 
önkormányzati tulajdonú ingatlanban működik a Benkő István Református Általános Iskola és 
Gimnázium (1043 Budapest, Nyár u. 4.). A Kiss Lenke Kosárlabda Suli Egyesület évek óta tart 
edzéseket az intézményben és az iskola vezetésével közösen úgy döntöttek, hogy pályázatot 
kívánnak benyújtani a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
alapján a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezményének terhére. 

A pályázat célja a Budapest IV., 70707/5. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Nyár u. 4. szám alatt 
található Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium tornatermének és a hozzá 
tartozó öltözőknek a teljes felújítása. Pavletitsné Egressy Mária igazgató asszony tájékoztatása 
szerint a pályázat benyújtásával kapcsolatos költségeket, valamint a szükséges önrészt az 
intézmény biztosítja, így az Önkormányzatnak ez nem jelent plusz kiadást. 

A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) 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 intézmény sportcélú helyiségei 
felújításához kapcsolódó pályázatok benyújtása érdekében szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadását.  
 
Határozati javaslat: 

A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény alapján, a Benkő István 
Református Általános Iskola és Gimnázium kérelmére tekintettel, az Önkormányzat 
tulajdonosként előzetesen hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, Budapest IV., 70707/5. hrsz-ú, 
természetben Budapest IV., Nyár u. 4. szám alatt található ingatlanon található tornaterem és a 
hozzá tartozó öltözőblokk felújításra kerüljön. 

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