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Sándorfalva Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Tisztelt Képviselő-testület!
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2015. (IX. 24.) Kt. határozatával
együttműködési megállapodást kötött a Tisza Volán Sport Clubbal a kézilabda sportág
népszerűsítésére, fejlesztésére, a városi sport minőségi színvonalának emelésére Sándorfalván. Az
együttműködés egyik elemeként Kővári Árpád, a Tisza Volán SC elnöke fejlesztési lehetőségről
tájékoztatott. A szóbeli információ szerint TAO pályázati források felhasználásával az
önkormányzatnak lehetősége nyílhat egy, hozzávetőleg 35-40 m x 50 m külméretű, szabványos
kézilabda pályát, 300 fős lelátót, valamint a szükséges öltözőket és vizesblokkot magában foglaló
kézilabdacsarnok építésére.
A jelzés alapján a lehetőségeinket megvizsgáltuk. A beruházás várható költsége könnyűszerkezetes
technológiával épülő csarnok esetében 420 millió Ft. A pályázati konstrukció szerint a beruházáshoz
az önkormányzatnak 30 % önerőt, valamint a pályázatban nem elszámolható tervezési költséget (~10
millió Ft) kell biztosítania. A fennmaradó 70%--ot a TAO forrás fedezheti, melynek összegyűjtéséhez
a Tisza Volán Sport Club segítséget nyújt.
Önerő
TAO támogatás
Összesen
Tervezési díj (önerő)

30%
70%
100%
pályázaton kívül

126 000 000 Ft
294 000 000 Ft
420 000 000 Ft
10 000 000 Ft

A kapott információk alapján megvizsgáltuk a kézilabdacsarnok elhelyezésének lehetőségét. A
fenntartás és hasznosítás szempontjából legkedvezőbb a Pallavicini Sándor Általános Iskola telke
lenne, de a jelenlegi beépítettség és a megvalósítás előtt álló műfüves pálya, valamint az üzemeltetés
szempontjából kötelezően biztosítandó funkciók (sportpályák, pihenő udvar, közlekedési útvonalak,
parkolók stb.) és beépítési előírások még a régi tornaterem lebontásával sem adnának lehetőséget az
épület elhelyezésére.
A Bikakaszáló területén a sportcentrum fejlesztésére kijelölt területen optimális helyet lehetne
teremteni a csarnoknak, de itt további közműfejlesztési költségnövekedésre is számolni lehet.
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Összegezve: sajnos az önkormányzat lehetőségeit a vágyott kézilabda csarnok prognosztizálható
költségei meghaladják. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.)
önkormányzati rendeletében 47 millió Ft-os fejlesztési tartalék szerepel. A várható 136 millió Ft-os
önerő felelősséggel így nem vállalható.
Tisztelt Képviselő-testület!
A szükséges döntés meghozatala a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, ezért a fenti indokok
alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:
…./2016. (III. 8. ) Kt. határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat kézilabdacsarnok építéséhez

Határozati javaslat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is elkötelezett a 133/2015.
(IX. 24.) Kt. határozatával a Tisza Volán Sport Clubbal kötött együttműködési megállapodás
végrehajtásában, melyet Sándorfalván a kézilabda sportág népszerűsítésére, fejlesztésére, a
városi sport minőségi színvonalának emelésére kötöttek.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.) önkormányzati rendeletében foglaltak ismeretében nyilatkozik arról, hogy a TAO pályázati források felhasználásával kiírandó, kézilabdacsarnok
építésére irányuló pályázatához szükséges önerőt az önkormányzat a rendelkezésére álló
fejlesztési tartalékból a 2016. évben nem tudja biztosítani, ezért a pályázati lehetőséggel nem
tud élni.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Kővári Árpádot, a Tisza Volán
Sport Club elnökét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Határozatról értesül:
1.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.
Dr. Bánfi Margit jegyző
3.
Kővári Árpád, a Tisza Volán Sport Club elnöke
4.
Lázár Margit mb. gazdálkodási csoportvezető
5.
Irattár

Sándorfalva, 2016. március 4.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

