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A Kistarcsai VMSK Kft. üzemeltetésében és fenntartásában lévő Városi Uszoda (2143 
Kistarcsa, Ifjúság tér 3.) (a továbbiakban: „Uszoda”) állapotára vonatkozóan a Kft. statikai 
szakvéleményt készíttetett, amely szakvélemény alapján megállapításra került, hogy 
vízszivárgás áll fenn a medencetérnél, amely vízszivárgási ok csak fejlesztési munkálatok 
elvégzését követően küszöbölhető ki. A munkálatok elvégzése elengedhetetlen az Uszoda 
megfelelő, költséghatékony működtetéséhez. 
 
A fejlesztési munkálatok lebonyolítására és elvégzésére Kistarcsa Város Önkormányzata és a 
Kistarcsai VMSK Kft. között, 2018. július 11. napján támogatási szerződés jött létre, 
amelyben a Kft. nyilatkozata alapján Áfa levonási jogot nem érvényesít. 
 
Azonban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a Saldo Zrt. által adott állásfoglalása szerint 
a Kistarcsai VMSK Kft. Áfa levonási jogot érvényesíthet a támogatással összefüggésben. 
 
Erre való tekintettel a társaság ügyvezetője kérelmet nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a 
létrejött támogatási szerződésben tett nyilatkozatára vonatkozóan módosuljon az 
önkormányzattal kötött megállapodás. 
 
Ennek értelmében Kistarcsa Város Önkormányzata egy szerződés kiegészítést kössön a 
Kistarcsai VMSK Kft-vel, amelyben a Kft. nyilatkozik Áfa levonási jogának érvényesítéséről, 
továbbá arról, hogy a Kft. a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól visszaigényelt Áfa összeget 
visszafizeti az Önkormányzatnak. 
 
A szerződés-kiegészítésben rögzítendő, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 102/A.§ (1)-(2) 
bekezdéseiben foglaltakból következően az Áfa levonási jog érvényesítésére tekintettel a 

 

 



Kistarcsai VMSK Kft. nem volt jogosult a korábban nyújtott 35.000.000 forint összegű 
támogatásra, csak annak áfa összeggel csökkentett összegére, azaz 27.559.055,- Ft-ra, 
amelyből azonban kizárólag a kivitelezéssel kapcsolatban felmerült nettó ellenérték 
finanszírozható, áfa összeg azonban nem.  
 
Ávr. 102/A. § (1) Ha a támogatott tevékenység után általános forgalmi adó fizetési 
kötelezettség keletkezik, a költségvetési támogatás összegének fedezetet kell biztosítania a 
támogatott tevékenység rendeltetésszerű elvégzése során a kedvezményezettre áthárított vagy 
az általa fizetendő általános forgalmi adó teljes összegére nézve, kivéve ha a kedvezményezett 
az előzetesen felszámított vagy a termék beszerzése, a szolgáltatás igénybevétele után általa 
fizetendő általános forgalmi adó levonására jogosult. 
 (2) Ha a kedvezményezett a költségvetési támogatás felhasználása során a fizetendő adójából 
rá áthárított vagy az általa megállapított adót levonta vagy a keletkező adóterhet másra 
áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított és a támogató által is támogatott általános 
forgalmi adó összegének megfelelő költségvetési támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe 
vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni. 
 
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 

Határozati javaslat 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kistarcsai VMSK Kft. 
kizárólagos tulajdonosa elfogadja a Kft. nyilatkozatát az Áfa levonási jogának 
érvényesítésére vonatkozóan, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező szerződés kiegészítést írja alá. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor, polgármester 
 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényelnek. 
 
Kistarcsa, 2019. február 8. 
 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 
 


