Kivonat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-i
rendkívüli, nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl

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.

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.
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