Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. szeptember 12-ei ülésére
Tárgy: Javaslat egyes sportcélú fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján
nyilvános ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk hosszú távú sportkoncepciójának végrehajtása körében egyvégtében
keressük mindazon lehetőséget, amivel hozzájárulhatunk lakosságunk tartalmas időtöltéséhez
és egészségmegőrzéséhez. A mindehhez színteret adó helyszínek és sportlétesítmények
fejlesztésén túl a már bejáratott együttműködési lehetőségek volumenének bővítése is a
rendszeres testedzés kerületi feltételrendszerének javulását eredményezi, illetve a szabadidős
sporttevékenység megismertetésére tett intézkedések is hozzájárulhatnak az egészséges
életmód népszerűsítéséhez.
A fenti célok elérése érdekében az alábbi döntések meghozatalára teszek javaslatot jelen
előterjesztésben:
- az utóbbi időszak fejlesztéseinek köszönhetően egyre bővülő közterületi sportolási
színtereket valamennyi köznevelési intézmény figyelmébe ajánljuk annak érdekében,
hogy az ott tartott testnevelési foglalkozások során mind több diák megismerhesse a
szabadtéri, tanórán kívül is kihasználható sportolási lehetőségeket;
- az egyre nagyobb volumenű utánpótlás-nevelés további ösztönzésére biztosítjuk az
önrészt a Nagytétényi SE és a Budafoki Labdarúgó Club (BLC) sportági
szakszövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programjához az alábbiak szerint:
o az Angeli úti sportpályát használó Nagytétényi SE számára működési
támogatásként, a Budapest Európa Sportfővárosa jogcímen már tervezett
forrásból biztosítjuk a Magyar Labdarúgó Szövetség által önrészként előírt
összeget;
o a BLC számára átadni tervezett önrész sem igényel pótlólagos forrásbevonást,
ugyanis a részint támogatásunkból, a Budafoki Munkás Testedző Egyesület
(BMTE) sporttelepén megvalósult, villamosenergia-ellátást biztosító kiserőmű
üzembe állítása olyan mértékű rezsiköltség csökkenést eredményezett, hogy az
e célra a BMTE-nek tervezett forrás átcsoportosítható a BLC számára
tárgyieszköz-beruházásra (kerítésépítés és öltöző felújítás, illetve a kapcsolódó
műszaki tervezés költségeire.)
Kérem a Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására és a határozati javaslatok
elfogadására.

1

I.

Határozati javaslat:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy hívja fel a kerületi – állami és nem állami fenntartásban működő köznevelési intézmények figyelmét a kerület sportolási lehetőséget biztosító közterületi
színtereire, azoknak - a 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet alapján – az iskolák
számára térítésmentes használata biztosítására, annak érdekében, hogy tanórai keretben mind
több diák megismerhesse a szabadtéri, tanórán kívül is kihasználható sportolási lehetőségeket.
Határidő:
2019. szeptember 30.
Felelős:
polgármester
Végrehajtást végzi: Humánszolgáltatási Iroda
A támogató döntéshez az Mötv. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

II.

Határozati javaslat:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
úgy dönt, hogy a a Budafoki Labdarúgó Clubnak (székhely: 1222 Budapest,
Promontor utca 89/A. adószám: 18052349-2-43) mint a TAO támogatás
kedvezményezettjének a Magyar Labdarúgó Szövetség által a be/SFP-22679/2018/MLSZ
ügyiratszámú határozatában, a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepén tervezett
tárgyi eszköz beruházásra megítélt TAO támogatás önrészeként 6.426.447.- Ft-ot
felhalmozási célú pénzeszközátadással, vissza nem térítendő támogatásként biztosít;
2.
felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtására az alábbi
tartalommal egészítse ki a Budafoki Labdarúgó Clubbal a 31/2019. (III.28.) önkormányzati
határozattal jóváhagyott feladatellátási megállapodást:
2.1. az átadott pénzeszköz cél szerinti felhasználásával a Budafoki Labdarúgó Club (a
továbbiakban: Kedvezményezett) 2020. december 31-ig köteles elszámolni;
2.2. amennyiben a Kedvezményezett az átadott pénzeszközzel nem számol el, vagy
nem a teljes összeggel, úgy köteles a teljes, a fel nem használt, illetve a nem cél szerint
felhasznált összeget visszautalni;
2.3. súlyos szerződésszegésnek minősül és az átadott pénzeszköz visszakövetelését
alapozza meg, ha a Kedvezményezettnek felróható okból, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak megszegése miatt az állami támogatás
visszafizetésére keletkezik kötelezettsége;
2.4. amennyiben a Kedvezményezettnek neki felróható okból visszafizetési
kötelezettsége keletkezik, a támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt
összegben köteles visszafizetni;
2.5. az utalás feltétele, hogy a Kedvezményezett az államháztartási és önkormányzati
költségvetési jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtegye.
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3.
úgy dönt, hogy a 2. pontban foglaltak fedezetének biztosítására, a Budafoki Munkás
Testedző Egyesülettel (a továbbiakban: BMTE) a 29/2019. (III.28.) önkormányzati határozat
alapján megkötött feladat-ellátási megállapodást akként módosítja, hogy a BMTE által jelen
határozat meghozataláig le nem hívott támogatásrészéből 6.426.447.- Ft-ot átcsoportosít a
BMTE sporttelepén a BLC által végrehajtani tervezett tárgyi eszköz beruházásra.
4.

felhatalmazza a polgármestert a 3. pont szerinti megállapodás-módosítás aláírására.

Határidő: a 2. pont és 3. pont szerinti megállapodás megkötésére: 2019. szeptember 30.
Felelős:
Polgármester
Végrehajtja: Humánszolgáltatási Iroda
A támogató döntéshez az SZMSZ 39. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség
szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

III.

Határozati javaslat

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.
úgy dönt, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által a be/SFP-22685/2018/MLSZ
ügyiratszámú határozatában, utánpótlás-nevelés feladatainak ellátására megítélt TAO
támogatás önrészeként 927.296.-Ft-ot működési célú pénzeszközátadással, vissza nem
térítendő támogatásként biztosít a Nagytétényi Sportegyesület számára (székhely: 1225
Budapest, Angeli út 64. adószám: 19807829-1-43) mint a TAO támogatás
kedvezményezettjének;
2.
felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtására az alábbi
tartalommal egészítse ki a Nagytétényi Sportegyesülettel a 32/2019. (III.28.) önkormányzati
határozattal jóváhagyott feladatellátási megállapodást:
2.1. az átadott pénzeszköz cél szerinti felhasználásával a Nagytétényi Sportegyesület
(a továbbiakban: Kedvezményezett) 2020. június 30-ig köteles elszámolni;
2.2. amennyiben a Kedvezményezett az átadott pénzeszközzel nem számol el, vagy
nem a teljes összeggel, úgy köteles a teljes, a fel nem használt, illetve a nem cél szerint
felhasznált összeget visszautalni;
2.3. súlyos szerződésszegésnek minősül és az átadott pénzeszköz visszakövetelését
alapozza meg, ha a Kedvezményezettnek felróható okból, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben, valamint a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak megszegése miatt az állami támogatás
visszafizetésére keletkezik kötelezettsége;
2.4. amennyiben a Kedvezményezettnek neki felróható okból visszafizetési
kötelezettsége keletkezik, a támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt
összegben köteles visszafizetni;
2.5. az utalás feltétele, hogy a Kedvezményezett az államháztartási és önkormányzati
költségvetési jogszabályokban előírt nyilatkozatokat megtegye
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3. úgy dönt, hogy a 1. pont szerinti támogatás fedezetét a 2019. évi költségvetésében, a
Budapest Európa Sportfővárosa jogcímsoron biztosítja;
4. felhatalmazza a polgármestert a megállapodás-módosítás aláírására.
A támogató döntéshez az SZMSZ 39. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített szótöbbség
szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Budapest, 2019. szeptember „…”

Karsay Ferenc
polgármester

Ellenőrzési záradék a „Javaslat egyes sportcélú fejlesztésekkel kapcsolatos döntések
meghozatalára” tárgyú előterjesztéshez
Az előterjesztést készítette:
Humánszolgáltatási Iroda

dr. Patócs Andrea
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Látta:
Gazdasági Iroda

Törvényességi felügyelet:
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