
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 

 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

 Telefon: (28)- 507-132 

„Nyílt ülésen tárgyalandó” 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. június 30-i ülésére 

 
Tárgy: Döntés arról a szándékról, hogy a Gödöllői Földhivatalnál 1878/13 HRSZ-n 

nyilvántartott, természetben a 2143 Kistarcsa, Késmárki utca 15. sz. címen található, 
20.800 m2 alapterületű Pecsenyicki Mihány Sportcentrum fejlesztése, sporteszközök 
beszerzése és a sportcentrum működési költségeinek, valamint a KVSC utánpótlás 
nevelés feladatai ellátásának finanszírozása TAO támogatásból valósuljon meg, és az 
ehhez szükséges önerő egy része Kistarcsa Város Önkormányzata által kerüljön 
biztosításra 

 
Érintett bizottságok: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának képviselő testülete már hét alkalommal döntött úgy, hogy 
támogatja a Kistarcsai Városi Sport Club-ot (továbbiakban KVSC), hogy TAO támogatásból 
valósítsa meg a Pecsenyicki Mihány Sportcentrum (továbbiakban: Sportpálya), felújítását, 
fejlesztését, sporteszközök beszerzését, valamint az utánpótlás nevelés feladatainak ellátását. 
 
Mivel az Önkormányzat saját forrásból még üzemi költségek megtakarítását 
eredményező beruházást sem képes finanszírozni, felmerült annak a lehetősége, hogy a 
Sportpálya és a Sportközpont fejlesztése is a látvány csapatsport támogatás keretében, az erre a 
célra nyújtott társasági adókedvezmény (TAO támogatás) kihasználásával valósulhatna meg. A 
Sportpálya és környezetének felújítása, fejlesztése, sporteszközök beszerzése a KVSC érdeke 
is, hiszen a tervezett beruházással, a tehetséges labdarúgást kedvelő gyermekek helyben 
tartásával, a technikai, létesítményi, szakmai feltételek megteremtésével a KVSC jelentős 
szerepet érhet el a kistérségben az utánpótlás nevelésben is.  
 
Természetesen a tervezett fejlesztés nem csak a KVSC, hanem a város teljes lakosságának 
érdekeit is szolgálná.  
 
A KVSC a beruházási összegnek csak egy részét tudja önerőből előteremteni, ezért javasoljuk, 
hogy az Önkormányzat 4 000 000,- Ft összeget (az összköltség 8,039%-a) a KVSC javára 
bocsásson rendelkezésre a szükséges önerő egy részének biztosíthatósága érdekében. 
 
A mellékelt sportfejlesztési programhoz kapcsolódó pályázati anyag - a teljes anyag Kistarcsa 
Város Önkormányzatának honlapján elérhető a következő linken: 

 



https://kistarcsa.hu/cikk/kistarcsai_varosi_sport_club (1. sz. melléklet) a helyzetelemzés mellett 
részletesen kitér a szükséges munkálatok ismertetésére és azok költségtartalmára. A tervezett 
beruházások összköltsége bruttó 49 756 235,- Ft, melyhez az Önkormányzat 4 000 000,- Ft 
(8,039%) támogatást nyújt. 
 
A projekt megvalósítására az Önkormányzat és a KVSC között együttműködési megállapodást 
(2. sz. melléklet) célszerű kötni, melyet a tavalyi KVSC-vel megkötött együttműködési 
megállapodás mintájára készítettünk el. A megállapodás rögzíti, hogy a beruházó és a 
lebonyolító is a KVSC lesz, valamint, hogy a KVSC a beruházás tárgyi eszközeit a 
megvalósítást követő 30 napon belül az Önkormányzat tulajdonába adja. 
 
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.16.) önkormányzati 
rendeletben, a támogatás érdekében 4 millió Ft összeg a felhalmozási célú támogatás 
kiadási előirányzatok között tervezésre került.  
 
A TAO támogatási igény benyújtása 2020. március 2-án megtörtént, de hiánypótlásban 
az MLSZ kérni fogja az Önkormányzat és a KVSC között megkötött együttműködési 
megállapodást.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos tudomásul 
veszi és hozzájárul, hogy a 1878/13 HRSZ-n, természetben a 2143 Kistarcsa, Késmárki 
utca 15. sz. címen nyilvántartott, 20.800 m2 alapterületű Pecsenyicki Mihály 
Sportcentrumot is érintően, a Kistarcsai Városi Sport Club (székhely: 2143 Kistarcsa, 
Arany János utca 29.)  a sportcentrum fűtés korszerűsítését, lelátó építését, pálya 
felújítását, öltöző felújítását, környezetrendezését és térburkolását, sporteszköz és 
sportfelszerelés beszerzését, a sportcentrum működési költségeinek biztosítását, valamint 
a Kistarcsai Városi Sport Club célzott utánpótlás nevelés feladatainak ellátását látvány-
csapatsport Tao tv. szerinti támogatásának igénybevételével finanszírozza. A Képviselő-
testület a fenti cél  érdekében, a cél megvalósításához szükséges önerő részbeni 
biztosíthatóságához saját forrásból 4.000.000,- Ft összeget bocsát rendelkezésre a 
Kistarcsai Városi Sport Club számára. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mellékelt 
tartalommal együttműködési megállapodást, valamint támogatási szerződést köt a 
Kistarcsai Városi Sport Club-bal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt együttműködési 
megállapodás, valamint támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
Kistarcsa, 2021. június 18.  
 

  Juhász István 
           polgármester 

https://kistarcsa.hu/cikk/kistarcsai_varosi_sport_club

