Jegyzıkönyv
Készült 2011. október 19-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Tárgyalótermében a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Kalapács Zoltán, a bizottság tagja
Molnár Róbert, a bizottság tagja
Kakas Béla, polgármester
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Molnár Szabolcsné, képviselı
Bábi Tímea, jkv.

Kónya József köszöntötte a Bizottság megjelent tagjait, Dr. Kovács Beáta jegyzı asszonyt és
Kakas Béla polgármestert. Elmondta, hogy Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag külföldön
tartózkodik, Ambrus László pedig jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen.
A Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság három tagja megjelent, tehát
határozatképes, és ismertette a napirendet.
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta napirendet és a következı
határozatot hozta.
108/2011 (X.19)
Tárgy: Napirend
Határozat
1.

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

1. napirendi pontban
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
Kónya József, a bizottság elnöke elmondta, hogy az elıterjesztésért Barna István a felelıs, az
elkészítésében részt vett Dr. Kovács Beáta jegyzı és Sebestyén András alpolgármester. Az
elıterjesztést illetıen módosításokra lesz szükség, a 2. oldal 2. bekezdésében szereplı 27 000
eFt önerı, 16 000 eFt származik egyéb támogatásból és szponzorációból, 11 000 eFt lenne az
önkormányzati szerepvállalás. Továbbá az elıterjesztésben nem szerepel, hogy az
önkormányzati hozzájárulás milyen pénzalapból valósulna meg, az egyeztetések nyomán a
Pallavicini Alap terhére valósulna meg a visszatervezésnek köszönhetıen. Kónya József
hozzátette, hogy az önerı változó arányú az eszközök és a beruházás esetében, a ténylegesen
biztosítandó önerı 30%. A bizottság elnöke elmondta, hogy az Önkormányzat is nyújtott be
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pályázatot, amely esetében döntés még nem született, Sebestyén András alpolgármester
kérésére pedig nem tudtak információt adni, hogy mikorra várható döntés. Végül pedig
megkérdezte, hogy kiegészítés, ill. kérdés felmerült-e az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Molnár Szabolcsné képviselı megérkezett az ülésre.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy az UKSE által beadott pályázat hiánypótlásának határideje
miatt van szükség dönteni az önerı biztosításáról. Elmondta, hogy egyrészt 15 éves
kötelezettségvállalásról van szó, másrészt idegen beruházás megvalósításáról kell dönteni,
melyet szerzıdésbe kell foglalni a késıbbiek során. A szerzıdés lényege, hogy a most
biztosítandó önerı fejében, a futamidı lejártakor, teljes beruházás az Önkormányzat
tulajdonába kerül, tehát 15 évre szóló tiszta jogi helyzetet kell teremteni. A szerzıdést, a
Képviselı-testület, a novemberi ülésén tárgyalja, akkor kell konkrétan meghatározni, hogy
mely elıirányzat terhére kívánjuk az önerıt biztosítani. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság Elnökének igaza van abban, hogy ezt az információt bele kéne foglalni a határozati
javaslatba, e jelen esetben a korábban beadott pályázat miatt még nem tudjuk, hogy 11 millió
Ft önkormányzati hozzájárulás lesz vagy a felszabaduló 5 millió Ft-ot kell 6 millió Ft-tal
kiegészíteni, a pénz viszont rendelkezésre áll.
Kónya József, a bizottság elnöke elmondta, hogy mindenképp kerüljön bele a határozati
javaslatba az, hogy az Önkormányzat mibıl kívánja biztosítani az önerıt. Mivel a 2011.
március 31-i Kt. Határozatban biztosított 5 millió Ft-os önerı konkretizálva lett, hogy a 2011.
évrıl visszatervezett Pallavicini Fejlesztési Terv tartalék terhére kerül felhasználásra.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy nevesítve fog szerepelni a szerzıdésben, hogy az
önkormányzati hozzájárulástaz építményekre, öltözı- és füves pálya beruházásra adja az
önkormányzat.
Kónya József, a bizottság elnöke, mivel további kérés és megjegyzés nem hangzott el,
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
109/2011. (X.19.)
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
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja A Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport
Egyesületnek a 107/2011. (VI. 30.) Korm. r. szerinti, a látvány-csapatsport támogatását
célzó pályázata önerejének biztosítására, önkormányzati tulajdonosi hozzájárulásra
vonatkozó határozati javaslatot, a következı kiegészítésekkel:
- Az Önkormányzat az önerıt a Pallavicini Fejlesztési Terv tartalékból kívánja
biztosítani

Kónya József megköszönte a pontos érkezést, az aktív részvételt és bezárta az ülést.

K.m.f

Kónya József
a Bizottság elnöke

Bábi Tímea
a Bizottság titkára
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