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Város gazdálko dási és PénzĺĺryiBizotts ág

v éleményezi

Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi
Határ ozati j av aslat a bizottsźtg szérnźra:

A

Városgazdálkodási és Pénziigyi Bizottsáý Humánszolgáltaĺísi Bizottság javasolja a Képviselőtestiiletnek az e|őtefiesztes megtáľgyalását.

Tĺsztelt Képviselő.testület!
I. Előzmények

A

Ferencviíľosi Toma Club (FTC) sportsátoľ kialakításrának javaslatával kereste meg a

Józsefu aro si onkorm źnyzatot.

Az FTC a spoľtsátoľ kialakítását a 20l2l2013-as TAo (Tĺźrsaságiadóról és osztaléIradóról
szóló ]996' évi I.WI. törvény (ľAo tórvény) rendelkezik a lĄnány-csapatsportok
támogatásának adólredvezményérőĄ pźt|yźzatonkeresztiil lr'lvanja megvalósítani. Az

adókedvezmény a látvány-csapatsport tźtmogatását biztosító tĺámogatási igazolás a|apjźn
vehető igénybe, melyet az ígénybevételľejogosult szervezet kérelmére a spoľtigazgatási
szerv' illetve a |átvány-csapatspoľt országos spoľtági szakszövetsége állít ki a tervezett

támogatással éľintettspoľtfejlesztési program jőváhagyása után.

A

Képviselő-testület |47120|2. (IV. 19.) szźlmű hatźrozatźtvalúgy döntött, hogy az,,FTC
Spoľtsátor Programjának'' céljaival egyetért és támogatja a pľogram megvalósu|ását a Vajda
Péter Enek-zenei Altalĺĺnosés Spoľtiskola udvarán, amennyiben az FTC a 20|2l20l3-as TAo
évben táľsasági adó kedvezményben részesül. Az FTC TAo pá|yazatźú beĺyűjtotta, a kiíľó
befogadta.
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Képviselő-testtilet a fl\l\OtL (VI. f|.) számthatfuozatáva| aYajda Péteľ Ének-zęnei
tęrvezésérőld<intĺitt és a
Általanos és Spoľtiskola meglévő spoľtudvaľának befeđésének
feladat végľehajtásźra2603 500,- Ft maximális keretösszeget biztosított.
A Hivatal által lefolytatott beszerzési e|jźrást követően a Yźtrosgazdálkodási és Pénztigyi
Bizottság 83012012. (VII. 04.) száműhatźlrozatáxa| Íęy döntött, hogy a Bp. VIII. ker. Vajda
Péter Ének-zeneiÁltalanos és Spoľtiskola spoľtpálya lefedésévelkapcsolatos generáltervezést
1.450e Ft + ÁFA, azazbruttő 1.841.500,- Ft összegben a Hoľváth és tarsa Kft-től (székhely:
5300 Karcag, Madarasi u. 31.) szetzi be. A tervęzó aszęrződésénekmegfelelően 20|2.július
|6-źn a terveket leszĺíllította.

A

II. A Maryar KézĺlabdaSziivetségtámogatása, annak feltételei

A Magyaľ Kézi|abda Szövetség 20|2.július 18-an kelt megkeresésébenköztilte, hogy

az

FTC

Kézilabdaspoľt Nonpľofit Kft. kéľelméttámogatja, azigénye|t támogatast részĹikľe biztosítani
fogia. A Tĺĺmogatásľólszóló hatźtrozat kiadmanyozására akkoľ lesz mód, ha a fejlesztéssel
érintett ingatlan tulajdonosa a beruházás megvalósulásĺĺhoz kifejezetten hozzájaru|asát adja.
Sziikséges ezen feltil a spoľtcélúingatlan tulajdonosának előzetes írĺásbelihozzájźra|ása aľĺ.ő|,
hogy a beruhazás üzembe helyezését k<jvető legalább 15 évben _ a beruhźaás izembe
helyezésétkövető 30 napon belül _ a Magyat Allam javźna az ingatlarl-nyilvántaľtásba az
jelzálogjog kerĹil bejegyzésre a támogatási cél
igénybe vett adókedvezmény méľtékéig
megvalósítlísĺának biztosítékául. A támogatási cél a kiíľasszerint akkor valósul meg, ha a
létesítményta hasznosítható tizemidő legalább 75%o-ban utanpótlás-nevelésre, gyermekek
spoľtolasara haszná|ják. (a tervezett hasznosítási konstrukció enĺtek megfelel)
A Budapest, VIII. kerület Vajda Péter utca 25-3|, szálm a|atti (HRSZ:38603/1) iskola épület
korlátozottan foľgalomképes vagyoni körbe tntozik, becsült éľtéke2011'. decembeľ 31-én
1.668.396 eFt volt.
A nemzeti vagyonľól sző|ô2011. évi CXCVI. tĺiľvény5.$ (5) bekezdése szerint:
,,(5) A helyi önkormźnyzatkorlátozottan foľgalomképes törzsvagyonátképezi
a) a helyi önkoľmanyzat tulajdonában álló közmű,
b) a helyi önkormanvzat tulajdonában álló. a helyi önkoľmlínyzat képviselő-testĺilete és
szervei. továbbá a helyi önkoľmiín}izat által fenntaľtott. kĺizfeladatot ellátó intézmény.
k<iltséevetési szeľv elhel}'ezését. valamint azok feladatának ellátását szoleáló épület.
épületrész.
c) a helyi ĺinkoľmányzat tĺibbségifulajdonában źi|ő, közszolgáltatási tevékenységetvagy
paľkolási szolgá|tatást ellátó gazdasági tarsaságban fennálló, helyi ĺinkormźnyzati fulajdonban
lévő taľsasági részesedés, továbbá
d) a Balatoru Hajőzási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkoľmĺĺnyzat tulajdonában á|Iő társasági
ľészesedés.''
..(n Az (5) bekezdés szeľinti koľlátozottan foľgalomképes vaeyon önkorm'ĺnyzati hitelfelvétel
és k<iwén}'kibocsátás esetén annak fedezetéül nem szolgálhat. és kizáľólae aZ állam. másik
helvi ĺinkormánvzat vagv ĺinkormányzati taľsulás részére idegeníthető el.''

A

a

a

hitelfelvétel vagy
hatályos törvényi szabźůyozźlscsak
korlátozást,
a más célú
kapcsolatosan
taľtalmaz
kapcsolatos
teľheléssel
kĺĺwénykibocsátással
jelzźiogogbejegyzést a jogszabźtly lehetővé teszi. A tervezett tizemeltetési modell a|apjtn az
létesítmény
onkoľmányzatunk végzi (külső paľtner bevonásával /lásd V. ponĐ
mfüödtetését, ezért a létesítménypźĺIyźuaticélnak megfelelő hasznźůatźlnakszerződéses
garanciźli kikĺithetőek, így a je|zá|ogsog bejegyzése valós kockźaatot az intézményjövőbeni
működésére nem jelent, illetve a kockźzat szerződésben kezelhető.

fentiek a|apjan

a

III. A spoľtsátoľ megvalĺísítása

Az előzo pontban hivatkozott önkoľmányzati hozzźtjárulások megadása utźn a megítélt
tamogatás terhére azFTC apá|yźzati kiírásnak megfelelően az időközben elkészült tervek és
fuazatlaĺ költségvetés alapjan nyílt tendeľ keretében kivitelezőt vźiaszt a benlŕrźr;ás
megvalósítĺásához. A bervhźzás megvalósítźsáĺa vonatkozó vállalkozási szerződést az FTC
köti meg. A beruhlĺzassal létreiövő vagyonelemek 15 évig azFTC tulajdonában maradnak, a
vagyon azFTC könyveiben keľĹil nyilvźntartősra.15 év letelte után a vagyon térítésmentesen
az Önkoľm źnyzattulaj donába kerül.
Iv. A beruházás finanszírozása
spoľtsátoľnak és a kialakítási költségeknek egy részétaz önkormĺĺnyzatĺak kell
finanszíroznia, a költségek másik részétpedig azFTC ťtnanszíroznáazalábbiak szeľint:

A

TAo
Spoľtsátoľ

pá|yánat

onkormányzati
Finanszíľozás

FTC

rs%

t5%

70%

A Spoľtsátor egľszeľÍbekeľĺilésiktiltségei
Nettó

Bruttó
2.413.000.-Ft
15.240.000.-Ft

1.900.000.- Ft

Sávlap készítése
Sátor készítése
o\toző kialakítása
Osszesen

12.000.000.-Ft
12.759.997.-Ft
26.659.997.-Ft

16.205.196-Ft
33.858.196.-Fr

A fentiek értelmébena költségek azalábbiak szeľint alakulnanak:

Sportsátoľ

TAo páiyázat

onkoľmányzati

70%

t5%

r5%

Br. 23.800.00.-Ft

Br. 5.100.000.-Ft

Br. 5.100.000.-Ft

F.inanszíľozás

F'TC

Az FTC és az onkotmźnyzat közötti tĺímogatási szeruőďés véglegesítéséľe,a megelőlegezett
tervezési költség elszámolásátta a beľuhazással kapcsolatos nyílt tender eredményénekaz
ismeľetében keľĹilhet sor, akkoĺra vállnak majd ismeľtéa pontos költségek.

V. A sportsátoľ tervezett üzemeltetése

A

spoľtpálya tervezett haszná|ata rigy alakulna, hogy tanítási napokon ľeggel 7 és 15 &a
kĺizött az iskola dirĺkjai, 15 és 19 óľa között azFTC utĺínpótlás kézi|abđacsapataihaszná|nźů<,
míg |9 és 23 óra kcizĺjtt, valamint héwégentepiaci alapú hasznosításra nyílik lehetőség.
A sátor és a kiszolgáló konténerek közműcsat|akozásai oly módon keľĹiltek megtervezésre,
hogy azok fogyasztása külön méľhető, így a létesítményköltségei elkülöníthetoek az iskola
kĺiltségeitől.
Az eLőzetes kalkulációk és piackutatás alap1źn az fe|téte|ezhető, hogy a teruezett napi 4 őrás,
illetve hétvégipiaci alapú hasznosítás bevételei fedezik a sátor üzemeltetésének valamennyi
költségét.

tizemeltetési ktiltségek évente
Felállítás/Iebontás

Kaľbantaľtás
Orzés. felĺievelet
Rezsikiiltsée
Dvi tĺsszes

NettĺíFt

Bľuttó Ft

700.000
s00.000
2.000.000
3.000.000
6.200.000

889.000
635.000
2.540.000
3.810.000
7.874.000

T erv ezett bevételek évente

Bérbeadás (napĺ 4 őra)
52hét*5nap *4ĺíľa=10 40 őra

A

PesszimáIis
(8.000.. Ft óľadíi)

(9.000.. Ft óradíi)

Reális

optimálĺs
í10.000.. Ft óľadíi)

8.320.000.-Ft

9.360.000.-Ft

10.040.000.-Ft

fenti kalkuláció egyfelől bevételi oldalon nem számo| az egyenleget rontó tényleges

kihasználtsággal (ami vaĺhatóan 70-90% között mozoghat), masfelől nem számol az esetleges
hétvégilétesítményhasznźiattöbbletbevételeivel,melyazegyenleget javíthatja.

Azuzemeltetési kockázatminimaĺizěůźsa, kiszervezése végett javaslom ktilső pľofesszionális,
erre szakosodott iizemeltető bevonását nyilvános ptiyźaat tftjźľ'..A leendő sikeres páIyazőnak
alapfeltételként vállalnia kellene a létesítményfenntaľtásanak valamennyi (különméľt és
továbbszám|azott) kĺiltségétés ezen feltil kellene ajanlatot tennie a piaci alapú hasznosítasi

időszak ellenértékére.A fentiek megvalósulása esetén az Iskola

és az

FTC

létesítményhasznźiata kĺiltségmentesen való sulhatna meg.

Az

optimźiis kihasználtság eléréseés az elérhető bevételek maxima|izálása érdekébena
fenntaľtani. Javaslom felkérni a
spoľtpálya piaci alapú hasznosításái egész évben célszeľíĺ
irányuló nyílt pźiyazat
a
kjvtiasztásaľa
polgáľmesteľt, hogy a sportpálya tizemeltetőjének
dokumentációját dolgozza tj és terjessze be jóvrĺhagyásra a VPB elé. Ha az iizeme|tetői
pźiyázat sikeľes |esz, ezt k<ivetően keriil abba ahe|yzetbe az onkoľmźtnyzat,hogy az FTC
a beľuhazás 15 évet követő elszámolásával
térítésmenteslétesítményhasznźiatźlval'
véglegesíthetőek legyenek. Javaslom felkémi
kidolgozhatóak,
ľészletei
kapcsolatos szerződés
a polgłáľmestert a megállapodás kidolgozásáta és a hatĺĺskörrel rende|kező döntéshozóhoz
beterjesztésére.

VI. Hatásktiľi kéľdések

A Budapest Józsefuarosi onkoľmányzat vagyoniĺról, valamint a versenyeztetés és a helyi
kĺiltségvetésiszervek beszerzési eljarásrának szabáIyairől szóló 3712003. ((VII.07.) ök.
ľendelet 19. $ (l) bekezdésénekb.) pontja a|apján a 100 millió forintot meghaladó értékű
vagyon zźiogsoggal való vagy egyéb módon ttiľténő megterhelésére- jogszabźůyeltérő
rendelkezése hianyában a Képviselő-testtilet rendelkezik hatáskönel.
Kérem a Tisztelt Képvise|ő-testiilettől az a|étbbihatćrozati javaslat elfogadását.

Hĺ.rÁRoz.ł.uJAVASLAT
A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:
1. az ,,FTC Spoľtsátor Programjanak'' keretében hozzźtjĺĺľulahhoz, hogy az az FTC
Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft. saját beÍúuazásában a 2012l20|3-as TAo tamogatás

2.

3.
4.

5'

igénybevételévela Vajda Péter Enek-zenei Altalános és Spoľtiskola udvarán a meglévő
spoľtpályát hőlégtatásos sátorral befedje és kiszolgáló létesítményekethe|yezzen e| |5
évrc azza|, hogy a beruhłázással létrehozott, beépítettvalamennyi vagyonelem a 15 évet
követően térítésmentesenaz onkoľmanyzat túajdonába kerül.
A Buđapest,VIII. keriilet Vajda Péter utca 25-31. szám a|atti (HRSZ:38603/1)
koľlátozottan foľgalomképes iskola épület tulajdonosaként elozętesenhozzájélrul al:lhoz,
hogy az l. pont szeľinti beruhazás üzembe helyezésétkĺivető legalább 15 évben _ a
bervhźzás tizembe helyezésétkövető 30 napon belül _ a Magyar Allam javźra az
ingatlan-nyilvantaľtásba azFTC Kézilabdaspoľt Nonprofit Kft. által igénybe vett és az
1. pont szerinti beľuhazásraigazoltan ľáfordított adókedvezmény mértékéigje|záIogog
keľüljön bejegyzésre a tźtmogatźtsicél megvalósításának biztosítékául.
az 1. és 2. pont alapjan felkéri a Polgármesteľt a szfüséges nyilatkozatok
é s alźńr ásźra.
ö s szeállításĺĺľa
felkéri a polgáľmesteľt, hogy az 1. pont szeľint megvalósuló sportsátoľ jövőbeni
üzemeltetésére, hasznosításiíra do|gozzon ki és terjesszen be aYźtrosgazdálkodási és
Pénziigyi Bizottság elé jóvahagyásra nyilt pźńyázati felhívást azza\, hogy a leendő
sikeres páIyéuőnak alapfeltételként vállalnia kellene a létesítményfenntaľtásának
is eső (különmért és
valamennyi az Iskola és az FTC létesítményhasznźtlatźra
tennie a piaci alapú
kellene
ajánlatot
feliil
költségét
és
ezen
továbbszám|źzott)
hasznosítási időszak ellenértékéľe.
felkéri a polgármesteľt, hogy az FTC térítésmenteslétesítményhaszná|atźxal,a
beruhŁás 15 évet követő elszĺmolásával kapcsolatos szerződés részleteit, valamint az
FTC és az Önkormźnyzat közötti a berúlázás önĺészével kapcsolatos tĺímogatási
szerződést, ennek részekéntaz onkoľmźnyzat által mege|őlegezett tervezési kĺiltség
el számolás źt đolgozzaki.

Felelős:

Hataridő:

polgáľmester
|.,2. pont esetében 2012.július 19.
3. pont esetében 20|2.jú1ius 31.
4-5. pont a kivitelezői és üzemeltetői tender lefolytatrását k<ivető 30 nap

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Humánszolgáltatási Ügyosaály

? ĺ,ń

Budapest, 20|2.július 1 9.
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