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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában a Szent János Apostol Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda kérelme alapján 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda azzal a kéréssel fordult az Önkormány-

zathoz, hogy tulajdonosként adja hozzájárulását a tornaterem felújítására benyújtásra kerülő 

pályázathoz. 

Az intézmény fenntartójaként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye pályázatot nyújtott be az 

iskola tornatermének felújítására a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 

Program III. ütemében kiírt TAO pályázatra. 

A pályázat célja a Budapest IV., 70679. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Tanoda tér 6. szám 

alatt található Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda tornatermének teljes fel-

újítása. A munkák során a tornateremben a nyílászárók cseréje, teljes gépészeti és elektromos 

felújítás, valamint a burkolatok cseréje történik meg. 

Käfer György igazgató úr tájékoztatása szerint a pályázat benyújtásával kapcsolatos költsége-

ket, valamint a szükséges önrészt az intézmény fenntartója biztosítja, így az Önkormányzatnak ez 

nem jelent plusz kiadást. 

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 hozzájárulá-

sát. Tekintettel arra, hogy a tárgyi ingatlant az Önkormányzat 1999-ben 50 év időtartamra hasz-

nálatba adta a Főegyházmegyének, a 15 éves TAO fenntartási időszak miatt a jövőben sem 

hárul az Önkormányzatra semmilyen többlet kötelezettség. 

Fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek a Szent János Apostol Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda sportcélú helyiségei felújításához kapcsolódó pályázat benyújtása érdekében 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását. 

 

Határozati javaslat: 

A társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény alapján, az Esztergom-Budapesti 

Főegyházmegye kérelmére tekintettel, az Önkormányzat tulajdonosként előzetesen hozzájárul, 

hogy a tulajdonában álló, Budapest IV., 70679. hrsz-ú, természetben Budapest IV., Tanoda tér 6. 

szám alatt található Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda tornaterme felújítás-

ra kerüljön. 
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