
Izsák Város Polgármesterétől. 

 

 

E l ő t e j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2017. december 12-én tartandó rendkívüli ülésére. 

 

 

Tárgy: Izsáki Sárfehér Sportegyesület TAO pályázatához kapcsolódó önerő  biztosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség ki/HJ01-16356/2017/MLSZ határozatával értesítette az 

Izsáki Sárfehér Sportegyesületet, hogy jóváhagyta a tervezett sportfejlesztési programot, 

illetve a megvalósításhoz szükséges támogatási összeget, de ehhez szükséges igazolni a 

rendelkezésre álló önerőt. 

 

A program teljes összege:             20.376.130 Ft 

A fizetendő hatósági díj:                    169.864 Ft 

Összesen:                                      20.545.994 Ft 

- ebből : támogatás                        16.986.467 Ft 

              önerő:                                3.559.527 Ft. 

 

A tervezett fejlesztés három részből tevődik össze: 

 

1.) Ide tartoznak az eszközbeszerzések ( mosógép, szárítógép, a bírói öltözőbe asztal és szék, 

nyomtató) és a sportfelszerelések ( széldzseki, mérkőzésgarnitúra, edző póló, edző melegítő, 

sporttáska, utazómelegítő, utazókabát). Ezek bruttó összege: 2.204.193,-Ft, melyből 

támogatás 1.542.935,-Ft, önerő 661.258,-Ft ( 30 %). 

 

2.) A második részbe az egyéb épület felújítások tartoznak. A sporttelep központi épülete és 

a pálya felújítása után a programban szerepel a több mint 50 éve épült lelátó felújítása, mely 

után egy 200 fő elhelyezésére alkalmas építmény jön létre. A felújítás teljes költsége: 

5.320.443 Ft, melyből támogatás: 3.724.310 Ft, szükséges önerő: 1.596.133,-Ft (30 %). 

Megjegyezni kívánom, hogy a sporttelep az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi. 

 

3.) A harmadik részterület az utánpótlás- nevelés feladatainak ellátása. Az U7,U9, U11-

U13,U15, U16,U17 és U19 csapatok képzéséhez és versenyeztetéséhez kapcsolódik a 

benyújtott költségvetés. A teljes költség:  13.021.358,-Ft, ebből támogatás 11.719.222 Ft, az 

önerő: 1.302.136 Ft( 10 %). 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom, hogy az Önkormányzat a fejlesztési programokhoz szükséges önerőt a 2018. évi 

költségvetésének terhére biztosítsa. 

 

I z s á k, 2017. december 11. 

 

                                                                                          (: Mondok József:) 

                                                                                              Polgármester 
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Határozat- tervezet: 

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Izsáki Sárfehér Sportegyesület 

sportfejlesztési programjainak megvalósításához szükséges - a Magyar Labdarúgó Szövetség 

által támogatott és ki/JH01-16356/2017 MLSZ határozatával támogatott -  3.559.527,- Ft 

önerőt 2018. évi költségvetésének terhére biztosítja. 

Határidő: azonnal, 2018. február 20. 

Felelős:   Mondok József polgármester. 

 

 

 

 

 

 

 


