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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére 
 

Tárgy: Az Újpesti Torna Egylet részére TAO pályázat keretében elnyert rolba gépek beszerzéséhez 
szükséges 30% önrész biztosítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény lehetőséget biztosít öt látványsportág 
TAO‐ból való támogatására. A látvány – csapatsport (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, vízilabda és 
jégkorong) támogatásával különböző jogcímekre van lehetőség pályázatot benyújtani, úgy, mint 
utánpótlás‐ nevelésre, képzéssel összefüggő feladatokra, tárgyi eszköz beruházásokra, felújításra, egyéb 
beruházásokra.  
 
Az Újpesti Torna Egylet fenti pályázatokon a törvényi lehetőségekhez mérten 70%-os támogatási 
intenzitással és 30%-os önrésszel pályázhat. 
Az UTE Jégkorong Szakosztályának TAO támogatás felhasználásával két rolba gép beszerzésére nyílt 
lehetősége, melyek teljes költsége bruttó 78.800.000,- Ft. 
 
Az egyesület klubigazgatója azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzat 
vállalja át a gépek beszerzéséhez szükséges 30% önrész összegét, 23.640.000,- Ft-ot.  
Tekintettel arra, hogy az Újpesti Torna Egylet zavartalan működéséhez elengedhetetlen Újpest 
Önkormányzatának támogatása, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igényelt önrész összegét 
az egyesület részére a 2017. évi költségvetés beruházási és felújítási céltartalék terhére biztosítani 
szíveskedjenek. 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
 

1. a látvány-csapatsport támogatása keretében a 2017. évi költségvetés beruházási és felújítási 
céltartalék terhére 23.640.000- Ft támogatási összeget nyújt az Újpesti Torna Egylet Jégkorong 
Szakosztály részére 2 db rolba gép beszerzéséhez. 

2. a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
pályázathoz szükséges dokumentációk aláírására. 
 

Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
Budapest, 2017. június 15. 
 
        Wintermantel Zsolt 
        
 


