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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy:  Javaslat együttműködési és pénzeszköz-átadási megállapodás 

jóváhagyására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Önkormányzatunk minden olyan törekvést támogat, amely az újpesti gyerekek 
sportolási lehetőségének bővítését, az iskolai testnevelés feltételeinek javítását 
szolgálja. 
A HÁROMPONTOS SPORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság azzal kereste 
meg Önkormányzatunkat, hogy Újpesten, a Bajza József Általános iskola területén 
társasági adó támogatás igénybevételével egy sportcsarnokot szeretne felépíteni, 
melyhez kérte támogatásunkat. A társaság többségi tulajdonosa az 
Önkormányzatunkkal már több éve eredményesen együttműködő Megyeri Tigrisek 
Közhasznú Kosárlabda Klub. 
 
A Képviselő-testület a 71/2015. (III.26.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 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 a 1046 Budapest, Bajza József utca 2-14. általános 
iskola megjelölésű – ingatlanon kosárlabda sportcsarnok kerüljön felépítésre. 
 
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala BP-5D/001/03513-17/2015. 
ügyiratszámon jogerős építési engedélyt adott a Budapest, IV. ker. Bajza József 
utca 2. szám alatti 73302 helyrajzi számú az Önkormányzat tulajdonában lévő és 
az ELMŰ hálózat Kft. vezetékjogával terhelt – kivett általános iskola művelési ágú, 
7279 m2 területű ingatlanon a meglévő iskolaépület 984,61 m2 hasznos 
alapterületű tornateremmel történő bővítésére. 
 
A beruházás megvalósítását a Kft. a sportegyesülettel együttműködve maga 
vállalja. 
A beruházás költségeinek fedezete a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény szerint igényelt látvány-csapatsportok támogatásának 
adókedvezménye lehívása, az ahhoz kapcsolódó önrész és szükség szerint egyéb 
források. A Tao Támogatás biztosításáról a Kft. gondoskodik. 
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program 
jóváhagyása alapján, a Tao támogatási igazolást a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) 2015.12.16. napján SFP-
05249/2015/MKOSZ számon adta ki. 
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A Tao pályázat alapján a beruházás teljes bekerülési költsége 291.801.634,- Ft. A 
Beruházáshoz a Kft. a Tao törvény alapján 204.261.144,- Ft összegű Tao 
támogatást igényelt. A Tao támogatáshoz további 87.540.490,- Ft összegű önrész 
biztosítása szükséges. 
 
A Beruházás befejezését követően a Sportcsarnokot – figyelemmel a beruházás 
költségeinek közös viselésére és a Tao támogatás feltételeire - az Önkormányzat és 
a Kft. 15 évig közösen használják. A közös használatot a sportegyesület 
sportszakmai támogatással segíti. 
Önkormányzatunk a használati jogát az Újpesti Bajza József Általános Iskola révén 
gyakorolja, elsősorban iskolai testnevelési célokra és más iskolai programokra. A 
Kft. és a sportegyesület a sportcsarnokot csak sporttevékenységre használhatja. 
 
Figyelemmel arra, hogy a sportcsarnok felépítése Önkormányzatunknak is érdeke, 
javaslom, hogy a beruházás megvalósítását az önrész összegének megfelelő 
mértékű, a Kft. és a sportegyesület részére történő pénzeszköz-átadással 
támogassuk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megállapodás megkötéséhez járuljon 
hozzá. 
 
 
Újpest, 2016. január 27. 
 
 
 
 
 

Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
   1, A Képviselő-testület jóváhagyja a HÁROMPONTOS SPORT Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal és a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klubbal 
kötendő együttműködési és pénzeszköz-átadási megállapodást.  
 
   2, A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás szükség 
szerinti indokolt módosítására azzal, hogy az átadott pénzeszköz együttes összege 
nem haladhatja meg a 87.540.490,- Ft-ot. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 


