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Tisztelt Bizottság! 

 

 

D. A. Ügyvezető Igazgató Úr a Soroksár Sport Club Kft. (a továbbiakban: klub) 

képviseletében 2020. február 27. napján kérelmet nyújtott be Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatához, amelyben tájékoztatta a Hivatalt, hogy a klubnak ismételten 

lehetősége nyílik a TAO-program keretében támogatásra pályázatot benyújtani a Magyar 

Labdarúgó Szövetség felé, melynek keretében a 186716 helyrajzi számú, önkormányzati 

tulajdonban álló ingatlanon az élőfüves centerpálya korszerűsítését szeretnék megvalósítani 

annak hibridesítése úján.  

 

A 2020-2021. évi TAO-pályázat benyújtásával egyidejűleg mellékletként csatolni kell az 

ingatlan tulajdonosának hozzájárulását, amelynek tartalma szerint a tulajdonos – nyertes 

pályázat esetén – hozzájárul a pályázatban megfogalmazott és támogatásban részesülő 

beruházás megvalósításához. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletének 

(A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke) 

3.4.11. pontja szerint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság: 

 

„3.4.11. Megadja a tulajdonosi hozzájárulást önkormányzati tulajdonú ingatlanon és 

ingatlanban az önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott „karbantartás” és 

„üzemeltetés”-i tevékenységek körébe nem tartozó, engedélyhez vagy bejelentéshez kötött és 

nem kötött tevékenység végzéséhez. A vagyonrendelet szerinti „karbantartás” és 

„üzemeltetés” körébe tartozó tevékenységekhez nem kell hozzájárulást kérni.” 

 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságtól döntésének meghozatalát! 

 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ……/2020. (III..) határozata a Soroksár 

Sport Club Kft. által a Magyar Labdarúgó szövetséghez a TAO-program keretében 

benyújtandó pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

A Bizottság úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata megadja tulajdonosi 

hozzájárulását a Soroksár Sport Club Kft. részére a Magyar Labdarúgó szövetséghez a TAO-

program keretében benyújtandó pályázathoz a 186716 helyrajzi számú ingatlan 

vonatkozásában – nyertes pályázat esetén – a pályázatban meghatározott beruházás 

(centerpálya hibridesítése) megvalósításához. 

II. felkéri a Polgármestert az. 1. melléklet szerinti hozzájáruló nyilatkozat aláírására és a 

kérelmező értesítésére. 

 

Határidő: 2020. március 13. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Az előterjesztést a Bizottság átruházott hatáskörben, döntési joggal tárgyalja, a határozati 

javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

Budapest, 2020. február 27. 

 

 

 

 

 

 

 dr. Török-Gábeli Katalin   Kisné Stark Viola 

           osztályvezető-helyettes  mb. osztályvezető 

  az előterjesztés készítője     előterjesztő 
 

 

 

Mellékletek:  

 


