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

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Hárompontos Sport 
Szolgáltató Kft. 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 
fejlődése, és az újpesti gyermekek sportolási lehetőségeinek biztosítása érdekében. 
 
A Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub többségi tulajdonában álló Hárompontos Sport 
Szolgáltató Kft. kérelmet terjesztett elő Önkormányzatunknál annak érdekében, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. 
törvény alapján a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezményének terhére. A 
pályázat célja a Budapest IV., 73302. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Bajza József u. 
2-14. szám alatt található Újpesti Bajza József Általános Iskola udvarán egy új, 
kosárlabda versenyek lebonyolítására is alkalmas sportcsarnok megépítése. A 
beruházás során megvalósuló létesítményben kialakításra kerül 2 darab edzőpálya, 
valamint egy center pálya, amely a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség 
versenyszabályzatának minden szempontból megfelel. A csarnok kialakítása – terveik 
szerint –  lehetővé teszi mobil lelátok elhelyezését is. 
A Bajza J. Általános Iskola és az Önkormányzat korábban a jelzett helyen tervbe vette 
egy új tornaterem építését, mivel az iskola csak egy kis tornateremmel rendelkezik. Az 
akkor elkészült költségbecslés alapján azonban az építés érdekében további lépések 
nem történtek. Az új létesítmény jelentősen hozzájárulhat az iskolai sportolás és az újpesti 
kosárlabda élet fellendítéséhez és kiváló lehetőséget nyújt a tömegsport fejlesztésére is 
a kerületben. 
 
Az Önkormányzat a beruházásokban érdekelt, és megállapodás alapján a beruházás 
teljes körű elvégzését követő 15. év végéig minden nap a tornatermet egy órás 
időtartamra ingyenes használatba adná a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub 
részére, nem gátolva ezzel az intézmények működését. 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. 
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Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek a sikeres pályázat benyújtásához 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény alapján, a Hárompontos 
Sport Szolgáltató Kft. kérelmére tekintettel, az Önkormányzat tulajdonosként előzetesen 
hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, Budapest IV. ker. 73302. hrsz.-ú – természetben 
1046 Budapest, Bajza József u. 2-14. általános iskola megjelölésű - ingatlanon 
kosárlabda sportcsarnok kerüljön felépítésre. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 

 
 
Újpest, 2015. március 26.  
 
 

 

  
 Dr. Molnár Szabolcs 
 


