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Burunkai Zsoltné
Igazgatási elıadó
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendi
pontjára, melyet szavazásra bocsátott.
A napirendi pontra tett javaslatot 6 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
107/2011. (X. 19.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 19-i
rendkívüli ülésének napirendje
Határozat
Az ülés napirendi pontja:
A Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesületnek a 107/2011. (VI. 30.) Korm.
r. szerinti, a látvány-csapatsport támogatását célzó pályázata önerejének biztosítása,
önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás
Elıadó: Kakas Béla polgármester

A határozatról értesítést kap
1. Kakas Béla polgármester
2. Irattár

1.

Napirendi pont

A Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesületnek a 107/2011. (VI. 30.) Korm.
r. szerinti , a látvány-csapatsport támogatását célzó pályázata önerejének
biztosítása, önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)

Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Sándorfalva Város
Sportkoncepciójában megfogalmazottak szerint is fontos az utánpótlás nevelés.
Jelenleg az UKSE 160 gyermek sportolási lehetıségét biztosítja. A Vasas SE
utánpótlás bázisa is lehetünk. Az MLSZ, valamint a kormány sportpolitikája is
támogatja az utánpótlás nevelést. A tervezett beruházás illeszkedik a városfejlesztési
koncepciónkba, a Sportpálya II. fejlesztés ütemtervébe. Most 6 mFt-os pályázati
önerı biztosításáról kell dönteni.

Kérdés, hozzászólás:

Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést. Érzékelte a bizottság az utánpótlás nevelés szükségességét. A
bizottsági ülésen elhangzottak alapján javasolta, nevesítsék a határozati javaslat 1.
pontjában, a saját erıt milyen beruházásra fordítják, valamint javasolta, hogy a
költségvetésben a 11 mFt saját erı részt különítse el a fejlesztési tartalék terhére. A
Pallavicini Tervben megfogalmazott sportcentrum megvalósítására tekintettel is az
elhangzott kiegészítéssel együtt támogatta a bizottság az elıterjesztés elfogadását.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a pályázat hiánypótlásaként tulajdonosi
hozzájárulás és elvi építési engedély szükséges. Az elvi engedély beszerzéséhez
már elkészült egy terv. Mőszaki tartalmú beruházáshoz nem elegendı, ez egy
egyszerősített terv, melyet késıbb lehet bıvíteni. Egy szép klubházzá alakítható ki.
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az elvi
engedély beszerzése Szatymaz Polgármesteri Hivatalnál, mint kijelölt
építéshatóságnál, folyamatban van.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzászólásában elmondta, hogy az önkormányzati
törvénytervezet társadalmi egyeztetésének folyamata lassan lezárul, de az már
látható, hogy a sporttal kapcsolatos feladatokat az önkormányzatok látják el. Méltó
helyére kerül a sport, mint egészségmegtartó tevékenység.
Kónya József véleménye szerint, mivel a szerzıdés 15 éves kifutási idejő, konkrét
meghatározásokat igényel. Hogyan kerül az önkormányzat tulajdonába, milyen
eszközök beszerzésére kerülhet sor.
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Darázs Sándor meglátása szerint komplexen kell kezelni az egész pályázatot.
Ügyelni kell arra, hogy ne legyen többletköltség. Lehetıségként figyelemmel kell
lenni, ha jogutód nélkül szőnik meg az egyesület, ki lesz a tulajdonos.
Dr. Kovács Beáta jegyzı az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy az opciós
szerzıdés egyoldalú jognyilatkozat. Nem várt, de bekövetkezendı eseményeket kell
figyelembe venni, pontosan azért, mert 15 éves intervallumról van szó. Jelen esetben
a pályázók nem mi vagyunk, ezért hogy mibe kerül, nem lehet az önkormányzat
terhe. Az önkormányzat csak az önerı egy részét biztosítja.
A Pénzügyi Bizottság észrevételére tekintettel javasolta a határozat 1. pontját a
következık szerint kiegészíteni: „…….legfeljebb 11 000 000 Ft saját erıt biztosít az
öltözı és Klubház, illetve a füves pálya beruházás részre.” , valamint egy 4. ponttal
bıvíteni:
„4. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi UKSE részére az általa
beadott 107/2011. (VI. 30.) Korm. r. alapján a látvány-csapatsport támogatását célzó
pályázatához 11 mFt saját erı részt különítsen el a sport célú fejlesztéssel
kapcsolatos 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján beadott pályázat bírálatának
függvényében a Fejlesztési Tartalék terhére.”
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot:
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a módosított határozati javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta.

108/2011. (X. 19.) Kt.

Tárgy: A Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesületnek a 107/2011. (VI.
30.) Korm. r. szerinti , a látvány-csapatsport támogatását célzó pályázata
önerejének biztosítása, önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás
Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzata
– összhangban az Önkormányzat
hatályos Sportfejlesztési Koncepciójával és a Sándorfalvi Utánpótlás
Közhasznú Sport Egyesülettel kötött együttmőködési megállapodással – a
sportegyesületnek az utánpótlás neveléssel összefüggı feladatai ellátása
érdekében a látvány-csapatsport támogatását biztosító 107/2011. (VI.30.)
Korm.
rendelet
alapján
beadott
pályázatában
rögzített
projekt
megvalósításához összesen legfeljebb 11 000 000 Ft saját erıt biztosít az
öltözı és Klubház, illetve a füves pálya beruházás részre. A saját erı
összegébıl 5 000 000 Ft-ot azzal a feltétellel biztosít, hogy Sándorfalva Város
Önkormányzatának a Belügyminiszter 7/2011 (III.9.) BM rendelete, az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
központosított elıirányzat keretében meghirdetett kiírásra beadott, a
Sándorfalvi Sportcentrum II. ütemére, azaz a meglévı mőfüves pálya mellett
egy új, szabvány mérető füves futballpályára és további 2 db salakos borítású
sportpálya építésére vonatkozó pályázata nem vagy az Önkormányzat
számára nem kedvezı módon kerül elbírálásra.
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2.

A képviselı-testület, mint a Sándorfalvi Sportcentrum tulajdonosa
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázó által tervezett beruházás az elvi
engedélyes tervnek megfelelıen megvalósuljon, valamint már most
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a beruházás megvalósulását követıen az
ingatlanra a Magyar Állam javára 15 év idıtartamra a támogatási összeg és
járulékai erejéig jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön
bejegyzésre a beruházás üzembe helyezését követı 30 napon belül.

3.

A Képviselı-testület a jelen határozatának 1. és 2. pontjában rögzített
kötelezettségvállalást ahhoz a feltételhez köti, és egyben felkéri a
polgármestert arra, hogy a Sándorfalvi UKSE és Sándorfalva Város
Önkormányzata közötti, a beruházás jogi sorsát rendezı megállapodás,
szerzıdés tervezetét terjessze legkésıbb a 2011. november havi rendes
testületi ülés elé.

4.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi UKSE részére az
általa beadott 107/2011. (VI. 30.) Korm. r. alapján a látvány-csapatsport
támogatását célzó pályázatához 11 mFt saját erı részt különítsen el a sport
célú fejlesztéssel kapcsolatos 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján beadott
pályázat bírálatának függvényében a Fejlesztési Tartalék terhére.

Határidı: 2011. november havi testületi ülés
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1.
2.
3.
4.
5.

Sándorfalvi UKSE elnöke, Sándorfalva
Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Gazdálkodási Iroda
Irattár

Kakas Béla polgármester megköszönte a részvételt és az ülést befejezettnek
nyilvánította.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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