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Tisztelt Képviselő-testület!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés
értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a
fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Fentiek alapján az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a
Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az alábbi
előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata a kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló Soroksári Sportcsarnok NKft. (székhely: 1237 Budapest, Sportcsarnok u. 2.,
képviseli: Kincses Péter József ügyvezető) és Soroksár Sport Club Kft. (székhely: 1239
Budapest, Haraszti út 26., képviseli: Dragóner Attila ügyvezető) működését minden évben
támogatja az alábbiak szerint.
I. Soroksári Sportcsarnok NKft.
A Soroksári Sportcsarnok NKft. részére 2020. évben az Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2020. (I.21.) határozatával 40.000.000,- Ft, majd Polgármester Úr katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott 501/2020.(XI.10.) határozatával
további 5.000.000,- Ft biztosított az alábbi célra:
a) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) és
23.§ (5) bekezdése szerinti helyi közügyek és helyben biztosítható közfeladatok körébe eső
sport és ifjúsági ügyek, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, valamint a kerületi
sport és szabadidősport körébe tartozó helyi önkormányzati feladatainak ellátása,
b) a Támogató sportrendeletében meghatározott diákolimpia események helyszínének
biztosítása,
c) a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati sportfeladatok ellátása.
Az 1. határozati javaslat a 2021. évre vonatkozó támogatási szerződés Soroksári Sportcsarnok
Nkft.-vel történő megkötésére vonatkozik, a támogatási szerződés tervezete jelen előterjesztés
1. számú mellékletét képezi.
II. Javaslat egyes szerződések megkötésére a Soroksár Sport Club Kft.-vel
A 2. határozati javaslat tárgya egyes szerződések megkötése a Soroksár Sport Club Kft.-vel a
2021. évre vonatkozóan.
A Soroksár Sport Club Kft. az alábbi jogcímeken kap támogatást:
- de minimis támogatás
- utánpótlás-nevelés támogatása
- szponzorálás.
De minimis támogatás:
A Soroksár Sport Club Kft. hivatásos sportszervezetnek minősül, így tevékenysége kizárólag
az európai uniós versenyjogi szabályok figyelembevételével támogatható. A társaság hivatalos

sporttevékenységét az Önkormányzat évről-évre de minimis támogatás keretében pénzbeli és
nem pénzbeli támogatás nyújtásával segíti elő, nem pénzbeli támogatásként a 186716 hrsz.-on
felvett, természetben a Budapest XXIII., Haraszti út 26. szám alatt található ingatlannak a
hivatásos sportszervezeti tevékenységhez szükséges mértékű rendelkezésre bocsátásával.
Egy vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év
során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000,- eurónak megfelelő
forintösszeget. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.
22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni, azaz támogatási döntés napját megelőző hónap
utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal
meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó, amely 2020. december 31. napján 365,13 Ft volt.
A csekély összegű támogatás nyújtására irányuló szerződés keretében az ingatlanhasználati jog
értékének meghatározása igazságügyi szakértői vélemény figyelembe vételével - amely az
ingatlan éves, tiszta használati díját 25.638.600,- Ft összegre becsülte -, és a Soroksár Sport
Club Kft.-nek a hivatásos sportszervezeti tevékenységének az összes tevékenységéhez
viszonyított aránya alapján történik. Utóbbi a társaság által tett nyilatkozat szerint
létszámarányosan változatlanul 9 %. Az ingatlanszakértői vélemény jelen előterjesztés 2.
számú mellékletét képezi.
A határozati javaslat 1. pontja a Soroksár Sport Club Kft.-vel a csekély összegű támogatás
nyújtására irányuló megállapodás megkötésére vonatkozik, a szerződés tervezete jelen
előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.
Tájékoztatom Polgármester Urat, hogy a Soroksár Sport Club Kft. hivatásos
sporttevékenységéhez az Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2020. (I.21.) számú
határozatával az ingatlanhasználati jogot 2.223.000,- Ft értékben a helyi gazdasági fejlődés
elősegítése céljából államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról szóló 2/2013. (I.25.)
önkormányzati rendelet alapján, csekély összegű támogatás nyújtására irányuló szerződés
útján biztosította, továbbá a szerződés keretében 18.000.000,- Ft pénzbeli támogatást nyújtott.
A csekély összegű támogatás mindenkori támogatástartalmát az euro árfolyam, a diszkont
kamatlábak és az ingatlanpiac jövőbeli - és ezért jelenleg nem számszerűsíthető - változásai
befolyásolják, ezért a pénzbeli támogatás összegének 18.000.000,- Ft-ot meghaladó
mértékben történő megjelölése a csekély összegű támogatás nyújtására vonatkozó szabályok
betarthatósága érdekében nem javasolt.
Utánpótlás-nevelés támogatása és szponzoráció:
A hivatásos sportszervezet gazdasági tevékenységeitől elkülöníthető utánpótlás-nevelési
tevékenységének támogatása, valamint az ezen felüli szponzoráció nem tartozik az uniós jog
hatálya alá, így ez külön szerződésekben lehetséges.
Az utánpótlás-nevelés támogatására irányuló szerződés 2021. évre vonatkozó tervezete jelen
előterjesztés 4. számú mellékletét képezi. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2020.
(I.21.) határozatával 2020. évben a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelését 26.000.000,Ft-tal támogatta.
A szponzorálási szerződés jelen előterjesztés 5. számú mellékletét képezi. Felhívom a
figyelmet, hogy a szponzorálási díjat áfa fizetési kötelezettség terheli. A Képviselő-testület
30/2020. (I.21.) határozatával a Soroksár Sport Club Kft. szponzorálására éves szinten
42.000.000.-Ft + áfa összegről döntött, amelyet Polgármester Úr katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozott 281/2020. (VI.09.) határozatával a

veszélyhelyzet kihirdetésére okot adó élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeivel összefüggésben 8 millió Ft-tal,
34.000.000,- Ft + áfa összegre csökkentett.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4)
bekezdés értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 4. napjától Magyarország egész
területére elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy
a Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben
foglaltak alapján - a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék a támogatási összegek
megjelölésével. A könnyebb áttekinthetőség érdekében a határozati javaslat tartalmazza a
2020. évi összegeket, évközben módosított összeg esetén a magasabb értéket. A határozati
javaslatban szereplő, a „határozat 1., 2., illetve 3. számú melléklete” kifejezéseken jelen
előterjesztés vonatkozó melléklete értendő.
A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLATOK:
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének
……/2021. (I. 19.) határozata támogatási szerződés Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel
történő megkötéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2021. évben 45.000.000,- Ft összeggel
támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2021. évi költségvetés terhére, és
amelyre vonatkozóan megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a jelen határozat 1. számú
mellékletét képező támogatási szerződést, amelyet aláír arra az esetre kiterjedően is, ha a felek
annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2021. február 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
II. gondoskodik a határozat I. pontjában szereplő kötelezettségvállalás 2021. évi
költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének
……/2021. (I. 19.) határozata egyes szerződések Soroksár Sport Club Kft.-vel történő
megkötéséről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 1. számú mellékletét képező, csekély
összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást, amelyet aláír arra az esetre kiterjedően
is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. A pénzbeli

támogatás összegét 18.000.000,- Ft-ban, az ingyenes használati jog értékét 2.307.474,- Ft-ban,
a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében, azaz 20.307.474,- Ft -ban határozza
meg, továbbá a pénzbeli támogatás 18.000.000,- Ft összege erejéig kötelezettséget vállal a
2021. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2021. február 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
II. a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2021. évben 26.000.000,- Ft
összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2021. évi költségvetés
terhére, és amelyre vonatkozóan megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 2.
számú mellékletét képező támogatási szerződést, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2021. február 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
III. megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a jelen határozat 3. számú mellékletét képező
szponzorálási szerződést éves szinten 42.000.000,- Ft + áfa összegű szponzori díj kikötésével,
amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2021. évi költségvetés terhére, és aláírja azt arra
az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő
módon eltérnek.
Határidő: 2021. február 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
IV. gondoskodik a határozat I-III. pontjaiban szereplő kötelezettségvállalások 2021. évi
költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Budapest, 2021. január 4.
Kovátsné dr. Prohászka Beáta
osztályvezető-helyettes
Városüzemeltetési Osztály
az előterjesztés készítője
Mellékletek:
1. számú melléklet: támogatási szerződés (Sportcsarnok)
2. számú melléklet: ingatlanszakértői vélemény (Sport Club)
3. számú melléklet: csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodás (Sport Club)
4. számú melléklet: támogatási szerződés (Sport Club utánpótlás-nevelés)
5. számú melléklet: szponzorálási szerződés (Sport Club)
6. számú melléklet: egyeztető lap
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a szükséges
döntéseket 2021. január 19. napján meghozom.

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

