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Tisztelt Képviselő-testület!
1.
D. A. Ügyvezető Igazgató Úr a Soroksár Sport Club Kft. képviseletében 2019. február 28.
napján kérelmet nyújtott be Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatához,
amelyben tájékoztatta a Polgármester Urat arról, hogy a sportklub sikeres látványcsapatsport
támogatás iránti pályázatok keretében (a továbbiakban: TAO) beruházásokat kíván
megvalósítani az infrastruktúra fejlesztése érdekében.
A pályázat tárgya egyrészt a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
tulajdonában, álló 186704/2, 186705/2, 186706/2, 186707/2, 186708/2 helyrajzi számú
természetben a Budapest XXIII. kerület Országh Tivadar utca és a Vágó köz által határolt
területen található ingatlanokon élőfüves edzőpálya kialakítása. A tárgyi ingatlanokat a Sport
Club Kft. és az Önkormányzat között – 2019. február 20. napján – létrejött
vagyonhasznosítási és feladatellátási szerződés alapján a sportklub kezeli.
A pályázat másik eleme a 186716 helyrajzi számú (természetben: 1239 Budapest, Haraszti út
26. szám alatt található) sporttelep centerpályája fűtésének előkészítése.
Ügyvezető Úr tájékoztatása szerint a beruházások az alábbi költségvonzatokkal rendelkeznek:
Beruházások

Bruttó érték

70% TAO
támogatás
38.850.000,- Ft.

Centerpálya fűtés
55.500.000,- Ft.
előkészítése
2. Élőfüves edzőpálya 129.382.540,- Ft. 90.567.778,- Ft.
kialakítása
Összesen:
184.882.540,- Ft. 129.417.778,- Ft.
1.

30% önerő
16.650.000,- Ft.

MLSZ
szab.
5.§ (2)

38.814.762,- Ft.

7.§ (5)

55.464.762,- Ft.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a fenti beruházások megvalósításához a Testület
140/2018. (IV.10.) és 141/2018. (IV.10.) határozataival tulajdonosi hozzájárulását adta.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2018.
(IV.10.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó Szövetséghez
benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához szükséges tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megadja tulajdonosi
hozzájárulását a Soroksár Sport Club Kft. részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez
benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához a 186704/2, 186705/2, 186706 és
186707 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában – nyertes pályázat esetén –a pályázatban
meghatározott beruházások (edzőpálya létesítése, továbbá ehhez kapcsolódó világítás,
öntözőrendszer és kerítés) megvalósításához.
II. felkéri a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a kérelmező értesítésére
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2018.
(IV.10.) határozata a Látvány-csapatsport Támogatás Pályázat keretében megvalósuló
beruházások használatáról és hasznosításáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
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I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megadja tulajdonosi
hozzájárulását a Soroksár Sport Club Kft. részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez
benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához a 186716 helyrajzi számú
ingatlan vonatkozásában – nyertes pályázat esetén – a pályázatban meghatározott beruházás
(Centerpálya fűtésének) megvalósításához, a határozat melléklete szerinti műszaki
tartalomnak megfelelően.
II. felkéri a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a kérelmező értesítésére
Határidő: 2018. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Ügyvezető Úr tájékoztatása alapján a Soroksár Sport Club Kft. a beruházás
megvalósításához szükséges 70% mértékű TAO támogatást (129.417.778,- Ft. összegben)
előteremtette, azonban a megvalósításhoz további önerőre (55.464.762,- Ft. összegben)
van szükség.
A többlettámogatás biztosítására a Felek között 2019. ………… napján létrejött szponzorálási
szerződés módosításával van lehetőség.
2.
D. A. Ügyvezető Úr tájékoztatást nyújtott továbbá arról, hogy a sportklubnak ismételten
lehetősége nyílik látvány csapatsport támogatás keretében pályázatot benyújtani a Magyar
Labdarúgó Szövetség felé.
A Magyar Labdarúgó Szövetség vonatkozó szabályzata szerint elengedhetetlen a 2019. évi
TAO-pályázat benyújtásával egyidejűleg mellékletként csatolni az ingatlan tulajdonosának
hozzájárulását, amelynek tartalma szerint a tulajdonos – nyertes pályázat esetén – hozzájárul a
pályázatban megfogalmazott és támogatásban részesülő beruházások megvalósításához.
A gazdasági társaság a 186716 helyrajzi számú (természetben: 1239 Budapest, Haraszti út 26.
szám alatt található) sporttelep centerpályája világításának kialakításához kéri az
Önkormányzat, mint 1/1 arányú tulajdonos hozzájárulását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a támogatási összeg biztosításáról és a tulajdonosi
hozzájárulás megadásáról dönteni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLATOK
1.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (IV.09.) határozata látvány-csapatsport támogatás keretében történő
beruházások megvalósításához szükséges önerő biztosítására a Soroksár Sport Club Kft.
részére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
„A” változat
I. szponzori díj jogcímen támogatást nyújt bruttó 55.464.762,- Ft. azaz ötvenötmilliónégyszázhatvannégyezer-hétszázhatvankettő forint összegben a Soroksár Sport Club
Kft. részére látvány-csapatsport támogatás keretében történő beruházások
megvalósításához szükséges önerő biztosítására az alábbiak szerint:
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a. Centerpálya fűtés előkészítése
16.650.000,- Ft. azaz tizenhatmillióhatszázötvenezer forint
b. Élőfüves edzőpálya kialakítása
38.814.762,- Ft. azaz harmincnyolcmilliónyolcszáztizennégyezer-hétszázhatvankettő forint
II. a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének ……. sora terhére biztosítja
III. felkéri a polgármestert a szponzorálási szerződés módosításának aláírására azzal, hogy
az aláíráskor a határozat I. pontjában foglaltakat kivéve – az Önkormányzat érdekeit
nem sértő módon – eltérhet.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
„B” változat
I. szponzori díj jogcímen támogatást nyújt bruttó ……………,- Ft. azaz …………
forint összegben a Soroksár Sport Club Kft. részére látvány-csapatsport támogatás
keretében történő beruházások megvalósításához szükséges önerő biztosítására az
alábbiak szerint:
a. Centerpálya fűtés előkészítése
………,- Ft. azaz ………… forint
b. Élőfüves edzőpálya kialakítása
…….,- Ft. azaz …………… forint
II. a támogatást az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének ……. sora terhére biztosítja
III. felkéri a polgármestert a szponzorálási szerződés módosításának aláírására azzal, hogy
az aláíráskor a határozat I. pontjában foglaltakat kivéve – az Önkormányzat érdekeit
nem sértő módon – eltérhet.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
„C” változat
I. nem nyújt támogatást a Soroksár Sport Club Kft. részére látvány-csapatsport
támogatás keretében történő beruházások megvalósításához szükséges önerő
biztosítására
II. felkéri a polgármestert az ügyvezető tájékoztatására
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
2.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (IV.09.) határozata a Soroksár Sport Club Kft. Magyar Labdarúgó
Szövetséghez benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megadja tulajdonosi
hozzájárulását a Soroksár Sport Club Kft. részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez
benyújtandó Látvány-csapatsport Támogatás Pályázatához a 186716 helyrajzi számú ingatlan
centerpálya-világítás kialakítására és – nyertes pályázat esetén – hozzájárul a pályázatban
meghatározott beruházások megvalósításához.
II. Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a Soroksár Sport Club Kft a centerpályavilágítás kialakítására vonatkozó műszaki-tervdokumentációt, annak pályázati benyújtását
megelőzően a Hivatal részére bemutatja és azt a Hivatal jóváhagyja.
III. felkéri a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a kérelmező értesítésére
Határidő: 2019. április 30.
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Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2019. március 26.
dr. Spiegler Tamás LL.M
aljegyző
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Mellékletek:
1
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