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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy: Hárompontos Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Megyeri 

Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub TAO támogatásával kapcsolatos 

döntések meghozatala 
 

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester  

Előterjesztést készítette: dr. Moldván Tünde gazdasági referens 

Előterjesztés egyeztetve:                               Költségvetési Osztály  

Bizottsági ülés időpontja: 2020. február 27. 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzat 2017. szeptember 7. napján 

támogatási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött a Hárompontos Sport 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda 

Klubbal (a továbbiakban: támogatottak) a Budapest IV. ker. Bajza József utca 2. szám 

alatti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon a meglévő iskolaépület 

tornateremmel történő bővítése tárgyában (a továbbiakban beruházás). Az 

alapszerződés hét alkalommal került módosításra.  

 Az alapszerződés és annak módosításai alapján a beruházás megvalósítása és 

befejezése érdekében összesen az alábbi visszatérítendő támogatás kiutalására került 

sor: 

 

55.000.000.-Ft    2017. szeptember 22. 

75.000.000.-Ft    2018. április 23. 

70.000.000.-Ft    2018. június 25. 

    120.000.000.-Ft   2018. október 11. – kiutalások összesen : 320.000.000,- Ft 

 

 

A Hivatal pénzügyi nyilvántartása alapján 2020. február 12. napjáig az alábbi jóváírások 

történtek:  

 

50.000.000.-Ft    2018. november 15. 

  5.000.000.-Ft    2018. november 16. 

45.000.000.-Ft    2018. november 16. 

50.000.000.-Ft    2019. február 13.  

50.000.000.-Ft    2019. szeptember 6. – jóváírások összesen: 200.000.000,-Ft 
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A visszatérítendő támogatás visszafizetésének határideje 2019. december 20. napján 

lejárt, azonban a támogatottak a Pénzügyi Osztály nyilvántartása alapján a 

visszafizetési kötelezettségüknek a mai napig nem tettek eleget.   

 

A visszafizetett 200.000.000.-Ft –ra  és a vissza nem fizetett 120.000.000.-Ft-ra 

vonatkozóan elszámolást nyújtottak be, melynek ellenőrzése jelenleg folyamatban van.  

 

A Képviselő-testület 90/2019 (IV.25.) számú határozatában döntött arról, hogy a 

Megyeri Kosárlabda Klub nyertes TAO pályázata esetén biztosítja a fenti ingatlanon 

található Újpesti Bajza József Általános Iskola tornatermébe az új tárgyi eszközök 

beszerzését. Továbbá vállalja, hogy a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub nyertes 

pályázata esetén biztosítja a beruházáshoz szükséges önrészt.  

 

A 90/2019. (IV.25..) képviselő-testületi határozatára hivatkozva a Megyeri Tigrisek 

Kosárlabda Klub részéről írásbeli és szóbeli megkeresés érkezett, hogy az alábbi 

támogatásokra tartanak igényt: 

 

 

1.) Bajza József Általános Iskola lelátó: 

Az Újpesti Bajza József Általános Iskola tornatermében beépítésre kerül egy 123 

fő befogadására képes mobil lelátó rendszer, melyet 77 db férőhellyel kívánnak 

kiegészíteni. hogy 200 fő befogadására alkalmas legyen a tornaterem.  

Mobil lelátó telepítésének beruházási összege:       13.741.400.-Ft 

Ebből önkormányzati támogatás:             4.122.420.-Ft  

 

2.) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése            9.400.000.-Ft 

Ebből önkormányzati támogatás:              940.000.-Ft 

 

3.) „A Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub további sporteszközök beszerzését is meg 

kívánja valósítani, melyekre ugyan TAO támogatást nem kapott, azonban saját 

forrásból és a megítélt önkormányzati támogatásból finanszírozná a beszerzést” 

 

4.) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése          12.000.000.-Ft 

Ebből önkormányzati támogatás:              3.600.000.-Ft 

 

5.) 90/2019. (IV.25.) képviselő-testületi határozat alapján  

felhasználható összeg                  10.300.920.-Ft 

 

A 83/2019. (IV.25.) képviselő-testületi határozatára hivatkozva a Megyeri Tigrisek 

Kosárlabda Klub részéről szintén írásbeli és szóbeli megkeresés érkezett, hogy az alábbi 

támogatásra tartanak igényt: 

 

Lázár Vilmos Általános Iskola-Kültéri sportpálya felújítás 

Beruházás összege:                    32.264.210.-Ft 

Ebből önkormányzati támogatás:                 9.679.263.-Ft 

     

A Támogatottak kérelmében szereplő fenti tételek a képviselő-testület előzőekben 

hivatkozott határozataiban nem kerültek összegszerűen meghatározásra, továbbá nem 

tartalmaztak a kifizethető támogatások összegeire vonatkozóan felső korlátot sem.  
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A Költségvetési Osztály tájékoztatása szerint az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében nem szerepeltek a megadott tételek, így ebben a formában a 

képviselő-testület határozata nem végrehajtható, tekintettel arra, hogy a 

kötelezettségvállalás jogszerűen nem lehetséges, mert a költségvetési rendeletben nem 

került biztosításra a szükséges előirányzat.  

 

Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy a támogatottak az alapszerződésben és 

annak módosításaiban - a melyről közjegyzői okirat is készült - szereplő 

kötelezettségüknek nem tettek eleget, mivel a kiutalt támogatásból 120.000.000.-Ft 

visszafizetése nem történt meg határidőre (2019. december 20.). Erre figyelemmel, 

javasoljuk, hogy a közpénzekkel történő felelős gazdálkodásra tekintettel további 

támogatások kiutalása a támogatási összegek elszámolásáig és visszafizetéséig 

kerüljön felfüggesztésre az álllamháztartásról szóló 20011. évi CXCV törvény 53. §-a 

alapján.  

 

A felelős gazdálkodás követelménye, hogy a közpénzeket csak szabályosan célszerűen 

lehet felhasználni.  

 

Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdés szerint 

“A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a 

közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az 

átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a 

nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok.” 

 

A fenti indokok alapján javasolom a T. Képviselő-testületnek a korábban meghozott 

83/2019. (IV.25.) és 90/2019. (IV.25.) számú határozatainak módosítását, tekintettel arra, 

hogy a Támogatott a korábban kiutalt támogatást maradéktalanul nem fizette vissza, 

ezért az Önkormányzat indokoltnak tartja a támogatások kifizetésének felfüggesztését.  

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2020. 

(II.19.) határozata a Képviselő-testület 90/2019. (IV.25.) önkormányzati határozatának 

módosításáról  

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 90/2019. 

(IV.25.) számú határozatát módosítja, és azt az alábbi szövegrésszel egészíti ki: 

 

“A támogatás összegét (biztosított önrész) 20.000.000.-Ft - azaz húszmillió forint - 

összegben határozza meg, azzal, hogy a biztosított önrész kifizetését felfüggeszti a 2019.  

december 31. napjáig kifizetett támogatási összegek teljeskörű elszámolásának 

elfogadásáig  és visszafizetéséig.”  

 

Határidő: döntésre azonnal, a szükséges előirányzat biztosítására a 2020. évi 

költségvetési rendelet I. sz. módosítása 

Felelős: a polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2020. 

(II.19.) határozata a Képviselő-testület 83/2019. (IV.25.) önkormányzati határozatának 

módosításáról  
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 83/2019. 

(IV.25.) számú határozatát módosítja, és azt az alábbiak szövegrésszel egészíti ki: 

 

“A támogatás összegét (biztosított önrész) 10.000.000.-Ft – azaz tízmillió forint -  

összegben határozza meg,  azzal, hogy a  biztosított önrész  kifizetését felfüggeszti  a 

2019. december 31. napjáig kifizetett támogatási összeg teljeskörű elszámolásának 

elfogadásáig  és visszafizetéséig.”  

 

Határidő: döntésre azonnal, a szükséges előirányzat biztosítására a 2020. évi 

költségvetési rendelet I. sz. módosítása 

Felelős: a polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
Az  előterjesztést  a  Képviselő-testület  döntési  hatáskörben  tárgyalja,  a  határozati  javaslat 
elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 
Budapest, 2020. február 20. 
 
 
                         dr. Trippon Norbert 

 

 

 

 


