
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola a jelenleg érvényes szabványméretekhez képest           
kisebb méretű tornateremmel rendelkezik, amely a folyamatosan növekvő gyermeklétszám         
mellett egyre kevésbé tudta már kiszolgálni az iskola igényeit, a mindennapos testnevelés            
bevezetésével pedig szinte lehetetlenné vált az előírt óraszámú tornafoglalkozások iskolán          
belüli biztosítása.  

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium sportegyesülete, az Emericus Sportegyesület          
felajánlotta, hogy a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (TAO program)         
keretében, nyertes pályázat esetén, az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola udvarán utólagos            
pályalefedéssel egy évszaktól és időjárástól függetlenül használható, fűtéssel és világítással          
ellátott sportpályát létesít.  
 
A Szent Imre Gimnázium udvarán korábban meglévő szabadtéri sportpályák helyén jelenleg           
új sportcsarnok építése van folyamatban, amelynek elkészülte a tervek szerint várhatóan 2            
évet vesz igénybe. Az építkezés ideje alatt a Gimnázium udvara nem használható, így az              
átmeneti időben az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola udvarán létrejövő fedett sportpálya            
adna helyet az Általános Iskola kötelező testnevelés óráinak, valamint Gimnázium és a            
Sportegyesület által szervezett edzéseknek és egyéb délutáni sporttevékenységeknek. A         
sportpálya használatának megosztását, valamint az üzemeltetési költségek rendezését a felek          
megállapodás keretében rendezik. 
 
A beruházást az Emericus Sportegyesület TAO támogatásból kívánja megvalósítani. A          
pályázati anyag részeként szükséges benyújtani az Önkormányzat, mint a sportfejlesztéssel          
érintett ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy a          
beruházás üzembe helyezését követő 15 éves időtartamra - a beruházás üzembe helyezését            
követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett              
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre. 
 
Tekintettel arra, hogy az Újbudai Ádám Jenő Általános Iskola a Dél-Budai Tankerület            
vagyonkezelésében van, az ingatlanon történő beruházáshoz és az ehhez kapcsolódó          
jelzálogjog bejegyzéséhez a Tankerület előzetes hozzájárulása is szükséges. 
 
A támogatás elnyerése esetén a sportfejlesztésben érintett felek - az iskolák, a Sportegyesület,             
a Dél-Budai Tankerület mint vagyonkezelő, valamint az Önkormányzat mint tulajdonos - a            
beruházással, a pályahasználattal és az üzemeltetéssel összefüggő kérdéseket együttműködési         
megállapodásban kívánják rendezni.  
Tekintettel arra, hogy az ingatlan Önkormányzatunk korlátozottan forgalomképes        
vagyontárgyát képezi, annak megterhelése ügyében a döntéshozatal a Budapest Főváros XI.           
Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól         



szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet 9. §-a alapján a Képviselő-testület hatáskörébe            
tartozik.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a sportfejlesztés elvégzéséhez, illetőleg az elkészült           
beruházás üzembe helyezését követően a Magyar Állam javára történő jelzálogjog          
bejegyzéséhez előzetesen hozzájárulni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2020. február 11. 
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