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Előterjesztés 

1ocf . számú előterjesztés 

. a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 
a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola területén épülő tornacsarnok építésének 

helyzetéről szóló tájékoztatóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonában lévő a Budapest X., Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/l hrsz.-ú ingatlanon, a 
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola és a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda épülete áll. 
Az iskola tornaterme kicsi, a tanulók mindennapos testnevelésének felmenő rendszerben 
történő bevezetése különösen indokolttá teszi az intézmény sportolási infrastruktúrájának 
fejlesztését. 

Az ingatlannal kapcsolatban VIII/31 0 97-18/20 ll. ügyiratszámon jogerős építési engedéllyel 
rendelkezünk a már meglévő iskola tomateremmel és emeleti ráépítéssei történő bővítéséhez. 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján a kőbányai 
székhelyű Kőbányai Diákok Sport Egyesülete (a továbbiakban: KDSE) pályázni kíván a 
Magyar Kosárlabda Szövetséghez sportcsarnok építése céljából. 

A projekt teljes összege tervezői költségbecslés alapján bruttó 480 M Ft, amely összegből az 
önrész mértéke 3 O%, azaz 144 M Ft. 
A pályázatot a KDSE-nek 2012. április l-jéig kellett benyújtania. A pályázathoz többek között 
csatolni kellett az érvényes építési engedélyt, valamint a KDSE "TAO-beruházás" elnevezésű 
elkülönített alszámláján szereplő önrész 144M Ft meglétét igazoló kivonatát. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) ll. mellékletének 41. sorában 
150 M Ft-ot biztosított a Képviselő-testület a Kada M. Általános Iskola tornacsarnokának 
építésére. Ezen összegből 6 M Ft-ot átcsoportosított a pénzeszközátadás megállapodásához a 
KDSE részére, amelyet a projekt olyan előkészítő munkálataira kell fordítani (az ott található 
aszfaltburkolatú sportpálya bontására), amelyet nem támogat a pályázat. 

Feltétel: Amennyiben a pályázat nem nyer, vagy annak megvalósítását az Egyesület 
bármilyen oknál fogva nem kezdi meg 2012. október 31-éig, akkor az önkormányzati önrészt 
vissza kell utalnia. 

A tornacsarnok megvalósítása céljából a társasági adó felhasználásából meghirdetett 
Kőbányai Diákok Sport Egyesülete (KDSE) pályázatához az építési engedélyben szereplő 
teljes fejlesztést két ütemre kellett bontani az építési engedély módosításával. 
Az engedély módosítása megtörtént, a KDSE benyújtotta a pályázatot, amelyet a Kosárlabda 
Szövetség pozitív támogatással küldött tovább a törvényben meghatározott engedélyező 
Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EEM) és a Nemzetgazdasági 
Minisztériumnak (a továbbiakban: NGM). 

Az EEM hozzájárulása megérkezett (1. számú melléklet), az NGM azonban még mindig várat 
magára. 



A végleges döntést követően a tornacsarnok megvalósításának kezdete 2013. március 30-ától 
várható, ezért az Önkormányzattal kötött megállapodás - a határidők tekintetében -
módosítása folyamatban van. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola területén épülő 
tornacsarnok építésének helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Budapest, 2012. október "Y' 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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Tárgy: a Kőbányai Diákok Sportegyesülete sportfejlesztési programjával kapcsolatos vélemény 

megktHdése 

Tisztelt Elnök Úr! 

A Kőbányai Diákok Sportegyesülete (továbbiakban: Sportszervezet) á1tal a Magyar 

Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére benyújtott 500.447.114.- Ft értékű sportfejlesztési 

programmal kapcsolatban - amely sportcélú ingatlaura irányuló tárgyi eszköz beruházás, 

felújítás, utánpótlás-nevelés, valarnint közreműködői költség jogcímekre vonatkozik - az alábbi 

tájékoztatást adom. 

A társasági adóról és az· osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C § (9) 

bekezdésében foglaltak alapján a Sportszervezet által ·benyújtott sportfejlesztési prograrnot 

sportszakmai szempontból megalapozottnak tartom. 

További munkájához sok sikert kívánok! 

Budapest, 2012. OC1 ·~G, 
Üdvözlettel: 


