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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésére 

 

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában 2017-es TAO pályázatokon való 

részvételhez 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Hajló DSE, valamint a Kiss Lenke KosárSuli kérelmet terjesztett elő Önkormányzatunknál, mely 

szerint pályázatot kívánnak benyújtani a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény alapján a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezményének terhére a 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez. 

 

A Karinthy Iskola 2013 őszén arra az elhatározásra jutott, hogy a 2014/2015-ös tanévtől felmenő 

rendszerben kosárlabda osztályokat indít. Ennek köszönhetően az idei tanévben már három ilyen 

osztállyal rendelkezik, melynek a szakmai irányítását a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub végzi. 

2016-ban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) létrehozta, a Magyar Állam 

pedig jóváhagyta a Kosárpalánta Kerettantervet, melyhez az Iskola csatlakozni kíván már 

ebben a tanévben. Az iskolában jelenleg működő Tigriskölyök Program nem sokban tér el a 

Kosárpalánta Programtól, így könnyű lesz az átállás. A Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub, a Hajló 

DSE és az Iskola háromoldalú együttműködésével a DSE-nek lehetősége nyílik arra, hogy a 

társasági adó támogatás (TAO) keretein belül sportcélú felújításokra és felszerelés vásárlásra 

adjon be pályázatot. A pályázat célja a Budapest IV., 76561/84. hrsz-ú, természetben Budapest 

IV., Hajló u. 2-8. szám alatt található Karinthy Frigyes Angol Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola kültéri kosárlabdapályájának, futópályájának, távolugró gödrének felújítása, továbbá a 

tornaterem parkettájának felcsiszolása, az öltözők felújítása, valamint új felszerelések vásárlása. 

A felújítás tervezett összköltsége bruttó 112.020.400,- Ft, amelyhez a 30% önrészt - az Egyesület 

nyertes pályázata esetén - Önkormányzatunk biztosítaná. 

 

Az Önkormányzat és a Kiss Lenke KosárSuli együttműködésében eddig 4 iskola (Károlyi István 

Gimnázium, Homoktövis Iskola, Szűcs Sándor Iskola, Szigeti József Iskola) tornaterme és a hozzájuk 

kapcsolódó kiszolgáló helyiségek újultak meg TAO támogatások igénybe vételével. A 

tornatermek felújítása magas műszaki színvonalon valósult meg, azt az Iskolák használatba 

vették. Az Önkormányzat az elnyert támogatási összegeken felül szükséges pályázati önrészt a 

korábbi években a költségvetése terhére biztosította. A Kiss Lenke KosárSuli idei pályázatának 

célja a Budapest IV., 71422/105. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Erzsébet u. 69. szám alatt 

található Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium tornatermének világítás 

korszerűsítése, valamint a tornatermi öltözők felújítása. A tornatermet az Egyesület TAO forrásból 

2014-ben újította fel, de az akkori pályázatba már nem fért bele a világítás korszerűsítése. A 

felújítás tervezett összköltsége bruttó 35.900.000,- Ft, amelyhez a 30% önrészt - az Egyesület 

nyertes pályázata esetén - Önkormányzatunk biztosítaná. 

 

A közoktatásban történt változások következtében az Önkormányzat tulajdonában lévő iskolák 

2017. január 1-től az Észak-Budapesti Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerültek, ezért a 

TAO pályázatok benyújtásához a Tankerületi Központ hozzájárulása is szükséges. A Tankerületi 

Központ tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a pályázati önrészt nem tudja biztosítani, és 

többlet működési terhet nem vállalhat. Tekintettel arra, hogy az előterjesztésben szereplő 

fejlesztések nem, hogy nem okoznak többlet működési költséget, hanem döntően megtakarítást 
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eredményeznek, ezért a Tankerület - ígérete szerint - vagyonkezelőként hozzájárul a 

beruházások megvalósításához. A felújított sportpályák használatát, illetve a befektetett TAO 

források kompenzálását a nyertes pályázat után az Önkormányzat és az Észak-Budapesti 

Tankerületi Központ külön megállapodás keretében biztosítja az Egyesületek részére. 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdése 

előírja, hogy 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, bővítéséhez kapcsolódó pályázatok benyújtása érdekében szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megadását. 

 

Újpest, 2017. március 30.  

 

 

 

 

 

  

 Dr. Molnár Szabolcs 

 

Határozati javaslat: 

 

1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján az 

Önkormányzat tulajdonosként hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, a Budapest IV., 76561/84. 

hrsz-ú, természetben Budapest IV., Hajló u. 2-8. szám alatt található Karinthy Frigyes Angol 

Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kültéri sportpályái, valamint a tornaterem 

padlózata és tornatermi öltözői felújításra kerüljenek. Vállalja továbbá, hogy a Hajló DSE 

nyertes pályázata esetén biztosítja a beruházáshoz szükséges önrészt, egyben hozzájárul a 

támogatás feltételét képező jelzálogjog bejegyzéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok kiadására. 

 

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján az 

Önkormányzat tulajdonosként hozzájárul, hogy a tulajdonában álló, Budapest IV., 71422/105. 

hrsz-ú, természetben Budapest IV., Erzsébet u. 69. szám alatt található Újpesti Károlyi István 

Általános Iskola és Gimnázium tornatermének világítás korszerűsítése megtörténjen, valamint 

további tornatermi öltözők kerüljenek felújításra.  Vállalja továbbá, hogy a Kiss Lenke 

Kosárlabda Suli Egyesület nyertes pályázata esetén biztosítja a beruházáshoz szükséges 

önrészt, egyben hozzájárul a támogatás feltételét képező jelzálogjog bejegyzéséhez. A 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

jognyilatkozatok kiadására. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 


