
 
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 
 
Tárgy: pályázati részvételhez önrész biztosítása pénzeszköz átadás keretében az Újpesti Torna 
Egylet részére  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
 
Az Újpesti Torna Egylet a Szusza Ferenc Stadion mellett lévő, 74232 hrsz-ú ingatlanon található 
műfüves pálya felújítása céljából TAO pályázaton vesz részt.  
Az ingatlan a Magyar Állam tulajdona, kijelölt kezelője az Újpesti Torna Egylet. 
A pályázat célja, hogy az ingatlanon található, már  meglévő és hosszú idő óta az UTE 
sportolóinak a felkészülését szolgáló 105 x 68 méter nagyságú műfüves pálya korszerűsítésre, 
felújításra kerüljön. A beruházás bekerülési összértéke legfeljebb bruttó 85 millió forint, ebből az 
önrész maximum bruttó 25 millió 500 ezer forint lehet. 
Az UTE részére a felújítás költségének 70 %-a, az önrészen kívüli hányada, a pályázat révén 
rendelkezésre áll. A pályázó a munkálatok megkezdéséhez a hiányzó forrás, az önrész 
biztosítását kéri Önkormányzatunktól, annak érdekében, hogy 2016 év nyarára egy korszerű, 
modern műfüves pálya álljon a labdarúgók rendelkezésére. 
A fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a 74232 hrsz-ú ingatlanon található 
műfüves pálya felújításának támogatását és a pályázati önrész pénzeszköz átadás formájában 
való biztosítását a 2016. évi költségvetés terhére. 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezéseire tekintettel, 
az Újpesti Torna Egylet kérelme alapján a 74232 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonát képező 
ingatlanon található műfüves pálya felújítása érdekében legfeljebb bruttó 25 millió 500 ezer 
forint támogatást biztosít a 2016. évi költségvetés terhére, pénzeszköz átadás formájában. A 
támogatás összegét az Újpesti Torna Egylet kizárólag pályázati önrészként használhatja fel a 
TAO pályázat keretében. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, az 
eljárás során keletkező dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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