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Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C 12; 19. 

Gazdasági, településfejlesztési 

bizottság 

SZMSZ 1. sz. melléklet II/C 27. 

  

  

  

  

 

Meghívott:  

Szigeti Szabolcs ügyvezető – Komló Sport Kft. 7300 Komló, Pécsi út 44. 
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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Komló Sport Kft. (7300 Komló, Pécsi u. 44., képviseli: Szigeti Szabolcs) ez év áprilisában 

sportfejlesztési programot nyújtott be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez, 

melynek jóváhagyása feltétele annak a támogatási igazolásnak, ami alapján a társasági adóról 

és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 22/C § pontjaiban foglaltak 

szerint a látvány-csapatsportok az alábbi jogcímeken kaphatnak támogatást: 

- személyi jellegű ráfordítások 

- tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

- utánpótlás-nevelési feladatok 

- versenyeztetéssel kapcsolatos költségek 

 

A benyújtott programot és annak költségvetését a szövetség megvizsgálta és jóváhagyta. 

A program részeként szerepel a Sportközpont öltözőinek, vizesblokkjainak felújítása. Az 

elvégzendő építőmesteri, villamos és gépész munkák együttes bruttó bekerülési költsége 

29.748.230,-Ft, melyből közvetlen támogatásként 20.632.450,-Ft került jóváhagyásra, a 

szükséges önrész mértéke 9.115.779,-Ft. 

Mivel a Komló Sport Kft. a fenti önrészt biztosítani nem képes, ezért a Kft. ügyvezetője 

levélben kérte Komló Város Önkormányzat segítségét. Leveléhez csatolta az MKOSZ 

támogató határozatát és a tervezett fejlesztés költségvetését. (1. sz. melléklet)  

A Sportközpont épületén az elmúlt években pályázati források igénybevételével több nagyobb 

volumenű fejlesztést hajtottunk végre. Ezek a felújítások, a pályázati kiírások kötöttségei 

alapján a hazai csapat és a vendégek öltözőit nem érintették, melyek állapota meglehetősen 

leromlott és mindenképpen indokolt a felújításuk. A jóváhagyott támogatással erre most reális 

lehetőség nyílik.  

Szigeti Szabolcs kérelmének helyt adva javaslom, hogy az említett öltözők és a kapcsolódó 

vizes blokkok felújításához szükséges önerő 50 %-át, azaz 4.557.890,-Ft összeget Komló 

Város Önkormányzata, mint az épület tulajdonosa biztosítsa. A saját forrás másik 50%-át az 

épületet üzemeltető Komlói Fűtőerőmű Zrt. adja.  

 

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az érintett 

bizottságok állásfoglalásának figyelembevételével döntsön a szükséges önerő biztosításáról.  

 

Határozati  javaslat:  

 

Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 

pénzügyi, jogi és ellenőrzési, valamint a gazdasági, településfejlesztési bizottság 

állásfoglalása alapján – megtárgyalta a Városi Sportközpont épülete öltözőinek felújításával 

kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A képviselő-testület hozzájárul a Komló Város Önkormányzata tulajdonában álló 

Városi Sportközpont épülete öltözőinek és kapcsolódó vizesblokkjainak bruttó 

29.748.230,-Ft bekerülési költségű felújításához. 

A képviselő-testület a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által 

határozattal hozott támogatási igazolás és az 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 

22/C.§-a alapján biztosított 21.207.152,-Ft összegű támogatási lehetőség felett 

szükséges 9.115.779, Ft saját forrás összege 50 %-ának megfelelő, 4.557.890,-Ft 

önerőt biztosít a Komló Sport Kft. részére a költségvetési rendelet 7. sz. 

mellékletében szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok önereje” 

megnevezésű előirányzat terhére. Az önerő fennmaradó 50 %-át a Komlói 

Fűtőerőmű Zrt. a létesítmény üzemeltetője biztosítja.  



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházáshoz 

szükséges önkormányzati saját forrás résszel kapcsolatos fejlesztési célú 

pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást aláírja.  

A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változását a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor szerepeltesse. 

 

Határidő:  értelem szerint  

Felelős:   Polics József polgármester 

dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

 

Komló, 2014. július 28. 

 

 

        Polics József 

        polgármester 

































 


