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Tisztelt Képviselő-testület!
I. Javaslat megállapodásra a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Soroksári Sportcsarnok NKft.
között a Tisztelt Képviselő-testület 14/2013. (I.15.) Ök. számú határozatában adott
felhatalmazás alapján 2013. január 15. napján megállapodás jött létre sportfeladatok ellátása
és támogatása, valamint az ezzel összefüggő vagyonhasználat tárgyában. A megállapodást
annak 20. pontja szerint a szerződő felek határozott időre, a 2018. december 31-éig terjedő
időtartamra kötötték azzal, hogy a szerződés támogatási összegre vonatkozó 7. pontját
költségvetési évente, tárgyév március 1. napjáig módosítják.
A megállapodás hivatkozott pontja alapján a Hivatal a 2018. évre vonatkozó módosítás
tervezetét elkészítette, amely jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2017. évben a Soroksári Sportcsarnok
NKft. részére 82/2017. (II.14.) határozatával 30.000.000,- Ft támogatást, majd 376/2017.
(IX.12.) határozatával 5.000.000,- Ft többlettámogatást, összesen 35.000.000,- Ft támogatást
biztosított.
II. Javaslat egyes szerződések megkötésére a Soroksár Sport Club Kft.-vel
Jelen előterjesztés második részének tárgya egyes szerződések megkötése a Soroksár Sport
Club Kft.-vel a 2018. évre vonatkozóan.
A Tisztelt Képviselő-testület 82/2017. (II.14.) határozatával a Soroksár Sport Club Kft.
részére 2017. évben az utánpótlás-nevelés támogatására 26.000.000.-Ft, míg szponzorációra
éves szinten 42.000.000.-Ft+Áfa került megállapításra. A Soroksár Sport Club Kft. hivatásos
sporttevékenységéhez a Tisztelt Képviselő-testület az ingatlanhasználati jogot 1.809.000,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
82/2017. (II.14.) határozata alapján 18.000.000,- Ft pénzbeli támogatást is nyújtott.
A Soroksár Sport Club Kft. változatlanul hivatásos sportszervezetnek minősül, így
tevékenysége továbbra is kizárólag az európai uniós versenyjogi szabályok
figyelembevételével támogatható, azonban a hivatásos sportszervezet gazdasági
tevékenységeitől elkülöníthető utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatása nem tartozik
az uniós jog hatálya alá.
Az utánpótlás-nevelés támogatására irányuló szerződés 2018. évre vonatkozó tervezete jelen
előterjesztés 2. számú mellékletét, a csekély összegű támogatás nyújtására irányuló szerződés
jelen előterjesztés 3. számú mellékletét, a szponzorációs szerződés jelen előterjesztés 4.
számú mellékletét képezi.
A csekély összegű támogatás nyújtására irányuló szerződés keretében a használati jog értékét
a Pusztai Mérnöki és Szakértői Iroda Kft. 2014. december 17. napján kelt igazságügyi
szakértői véleményének figyelembe vételével - amely az ingatlan éves, tiszta használati díját
20.100.000,- Ft összegre becsülte - és a Soroksár Sport Club Kft.-nek a hivatásos
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sportszervezeti tevékenységének az összes tevékenységéhez viszonyított aránya alapján kell
meghatározni.
A csekély összegű támogatás megállapítása során az alábbiakat kell figyelembe venni:
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. Az MNB 2017. évben utoljára a
december 29. napján tett közzé euro devizaárfolyamot, ez 310,14 Ft volt. A Soroksár Sport
Club Kft. mind 2015. évben, mind 2016. évben 18.000.000,- Ft támogatást kapott (29/2015.
(II.19.) és 19/2016. (I.19.) határozatok).
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől a szerződés-tervezetek és a határozati javaslat
megtárgyalását, továbbá a határozati javaslat elfogadását, amelynek során kérjük a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a támogatás összegét megjelölni szíveskedjék. A határozati
javaslatban szereplő, a határozat 1.; 2.; 3. illetve 4. számú melléklete kifejezéseken jelen
előterjesztés 1., 2., 3. illetve 4. számú melléklete értendő.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2018. (I.23.) határozata egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és
Soroksár Sport Club Kft.-vel történő megkötéséről:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I.
a Soroksári Sportcsarnok Kft. tevékenységét a 2018. évben …………..,- Ft összeggel
támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére,
és megköti a Soroksári Sportcsarnok Kft.-vel a határozat 1. számú mellékletét képező
szerződésmódosítást. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksári
Sportcsarnok Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés aláírására arra az esetre
kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő
módon eltérnek.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
II.
a Soroksár Sport Club Kft. utánpótlás-nevelési tevékenységét 2018. évben
…………..,- Ft összeggel támogatja, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a
2018. évi költségvetés terhére, és megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 2.
számú mellékletét képező támogatási szerződést. A Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a szerződés
aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az Önkormányzat
érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
III.
megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 3. számú mellékletét képező,
csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodást azzal, hogy a Képviselőtestület a pénzbeli támogatás összegét …………..,- Ft-ban, az ingyenes használati jog
értékét …………..,- Ft-ban, a támogatás támogatástartalmát pedig ezek összegében,
azaz …………..,- Ft -ban határozza meg, továbbá a pénzbeli támogatás …………..,Ft összege erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére. A Képviselő-

4

IV.

V.

testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és felhatalmazza a
szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az
Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
megköti a Soroksár Sport Club Kft.-vel a határozat 4. számú mellékletét képező
szponzorálási szerződést éves szinten …………..,- Ft + áfa összegű szponzori díj
kikötésével, amely összeg erejéig kötelezettséget vállal a 2018. évi költségvetés terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Soroksár Sport Club Kft. értesítésére és
felhatalmazza a szerződés aláírására, arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak
tartalmától az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat I.-IV. pontjaiban szereplő
kötelezettségvállalások 2018. évi költségvetésben való szerepeltetéséről.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztést saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 50. § b) és n) pontja alapján minősített többség
szükséges.
Budapest, 2018. január 8.

..........................................
Kovátsné dr. Prohászka Beáta
osztályvezető-helyettes, Beruházási Osztály
az előterjesztés készítője

..........................................
Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Mellékletek:
1. számú melléklet: szerződésmódosítás (sportfeladatok ellátásáról és támogatásáról, valamint
az ezzel összefüggő vagyonhasználatról szóló megállapodás módosítása)
2. számú melléklet: támogatási szerződés (utánpótlás-nevelés)
3. számú melléklet: csekély összegű támogatás nyújtására irányuló megállapodás
4. számú melléklet: szponzorálási szerződés
5. számú melléklet: egyeztető lap

