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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

JOL> . számú előterjesztés 

a White Sharks Hockey Club jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A 2010-2011-es években sikeres kerületi korcsolyáztatási program valósult meg Kőbányán, 
amely a délelőtti órákban a kerület óvodásainak és iskolásainak térítésmentes belépést és 
oktatást tett lehetövé. A jégpálya működtetésével a kerületi lakosok minden év október 
végétől következő év február végéig (gyermekek és felnőttek egyaránt) rendkívül kedvező 
áron juthattak hozzá a téli sportok örömeihez. 

A White Sharks Hockey Club (a továbbiakban: Egyesület) célja, hogy tagjai, valarnint más 
fiatalok számára megteremtse rendszeres és igényes keretek között 

a) a jégkorongsport hagyományainak ápolását, 
b) a floorball sportág magyarországi népszerűsítését, 
c) a versenyszerű sporttevékenység lehetőségét, 
d) az egészséges életmódra való törekvést és annak megőrzését, 
e) a családsegítést, az ifjúság védelm ét, 
f) a sportszeretetének és további elterjedésének elősegítését. 

Az Egyesület létrehozásának további célja, hogy teret adjon a kulturált társasági élet 
folytatásának, az általános emberi értékek ápolásának, terjesztésének. 

Az Egyesület állandó jégpályát kíván létesíteni Kőbányán, arnihez forrást a társasági adóról és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 22/C. §-a szerinti 
támogatásból kíván szerezni pályázat útján. Az Egyesület kérelmét az előterjesztés 2. 
melléklete tartalmazza. 

Az érvényes pályázat elkészítésének feltétele annak igazolása, hogy a megfelelő terület és a 
pályázati önrész rendelkezésre áll. Az önrész nagyobb részére az Egyesület az Önkormányzat 
támogatását kéri. A jégpálya helyszínéül a Kőbányai Sportközpont Ihász utca 24. szám alatti 
ingatlanán a jelenlegi teniszsátorral fedett területrészt javasolom. 

II. Hatásvizsgálat 

A pályázni kívánt összeg hozzávetőlegesen l 00 OOO millió forint nagyságrendű. Az előzetes 
költségbecslés alapján a 20x30 méteres pálya (amely 12 éves korig utánpótlás-nevelésre 
alkalmas) - 6 hónap jeges szezont feltételezve - gépészete 52 millió forint + áfa, a jégkészítő 
gép 12 millió forint + áfa, az un. légréses, szigetelt sátorfedés 20 millió forint + áfa. A 
pályázathoz 30% önrész + 27% áfa szükséges rendelkezésre álló saját forrásként. A kért 
önkormányzati támogatás és az önrész közötti különbözetet az Egyesület "önerőből" 
igyekszik biztosítani. 

Az új pályázati konstrukció szerint a hároméves futamidő lejártát követően az Egyesületnek 
biztosított összeg fejében a negyedik évtől az Önkormányzat kezelésében maradna a teljes 
beruházás. 2015 őszétől már csak a működési költséget kell biztosítani (hozzávetőleges 



számítások szerint 8 millió forint), ami együttműködési megállapodás keretében 
céltámogatásként kerülne az Önkormányzattól a Kőbányai Sportközponthoz. Ebben a 
konstrukcióban három évre vetítve évi 8 millió forint + áfa összegért jut hozzá az 
Önkormányzat egy 80 millió forint+áfa értékű jégpályához. Az évi 8 millió forint+áfa 
továbbra is a korcsolyaoktatás és egyéb, üzemeltetési költségek fedezete. 

A társasági adó betizetési határideje 2012. április 15., de az önkormányzati hányadot 
kötelezettségként csak a pályázat elfogadása és a források megléte esetén kell biztosítani. 
A pályázatokat a Magyar Jégkorong Szövetség bírálja el, az elbírálás eredményét 2012. május 
végén hozza nyilvánosságra. 

A teniszsátor az idei szezonban még biztosan a helyén marad, de az idei tél tapasztalatai 
alapján sem a tenisz, sem pedig egy hideg sátor iránt nincs érdeklődés. Átszállítása az Újhegyi 
Uszoda és Strandfilidő területére ideális megoldás lehet a kispályás foci, lábtenisz és egyéb 
labdajátékok számára a strandröplabda pálya mellett. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
43/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet 4. §-a rögzÍti, hogy a sportpályák és sportcélú 
létesítmények korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgynak minősülnek. A ll. § c) 
pontja szerint a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja. 

Javasolern továbbá, hogy az Önkormányzat a 2012. IV. negyedév - 2014. IV. negyedév 
időszakra vetítve évi 20 millió forint összegig járuljon hozzá az üzemeltetés költségeihez az 
Egyesület részére, valamint intézkedjen a 2012. IV. negyedévi jégpálya-üzemeltetési forrás 
Egyesület részére történő átcsoportosításáról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. előirányzata 
terhére. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. március 8. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ... ... )határozata 

a White Sharks Hockey Club jégpálya létesítése iránti pályázatának támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy 
sikeres pályázat esetén a White Sharks Hockey Club részére a társasági adóról és 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a szerinti támogatásból 
megvalósítandó jégpálya kialakításához a Kőbányai Sportközpont (ll 05 Budapest, Ihász u. 
24.) székhelyén található teniszsátor területét legalább öt évre helyszínként biztosítja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi IV. 
negyedévi támogatás 20 OOO eFt összegű fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklet 3. pontjának l. sora terhére biztosítja azzal, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
2011/663 számú fedezetigazoló lapja 20 OOO eFt-al csökkentésre kerül. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az l. pont szerinti sikeres pályázatesetén a 2013-2014. évekre a White 
Sharks Hockey Club Egyesület részére a 20 OOO eFt támogatás tervezéséről gondoskodjék. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
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Budapest, 2012. február 1. 
Tárgy: kérelem 

Egyesületünk a White Sharks Hockey Club a látványsportágak számára 
biztosított TAO támogatási rendszeren keresztül szeretne Kőbányán saját 
jégpályát létesíteni. 

Ennek részleteinek szakmai egyeztetése érdekében a T. Igazgató Úr 
közbenjárását kérjük, hogy számunkra a Polgármesteri Hivatal, illetve a kerületi 
képviselő-testülettel közösen segítségünkre lenni szíveskedjen. 

Ismeretes, hogy a jégkorongsport hagyományainak ápolása, magyarországi 
népszerűsítése, maga a versenyszerű sporttevékenység űzése együttesen 
olyan egészséges életforma, mely a kőbányai lakosság körében is méltán tart 
számot magas érdeklődésre, és a két éve amúgy sikeresen megkezdett 
korcsolya oktatási program további kiterjesztését eredményezhetné külső 
források bevonása által is. 

2012 MÁRC O 8. 
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