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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére 
 
 
 

Tárgy: Döntés arról, hogy a 357/1 HRSZ-n, természetben a 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
sz. címen nyilvántartott, 500 m2 alapterületű Uszoda öltözővel és tanmedencével való 
bővítése TAO támogatásból valósul meg  
 
 

Érintett bizottság:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
 
 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
Mivel az Önkormányzat saját forrásból még üzemi költségek megtakarítását 
eredményező beruházást sem képes finanszírozni Kistarcsa Város Önkormányzat 
képviselő-testülete 103/2013. (IV. 24.) számú határozatában úgy döntött, hogy az Uszoda 
felújítását, mely ponyvacserét, ajtócserét és kazánfejlesztést foglal magába a V.U.K 
Vízilabda és Úszó Klub SE együttműködésével TAO támogatásból valósítja meg. A 2013. 
04. 25-én megkötött, majd 2014. 03. 28-án és 2014. 06. 17-én módosított együttműködési 
megállapodásban rögzített fejlesztések közül a ponyvacsere 2014 nyarán megvalósult. Mivel a 
teljes TAO támogatás csak 2014 decemberében gyűlt össze, a fennmaradó fejlesztések idei 
beruházásként valósulnak meg. Az előterjesztés készítésének időpontjában a kazánfelújításra 
és ajtócserére kiírt közbeszerzési eljárás még folyamatban volt, a nyertes ajánlattevőt az 
áprilisi rendes ülésén választja ki a testület. A felhívásban a kivitelezés teljesítési határidejét 
2015. június 20. napjával jelöltük meg. 
 
A megvalósult/megvalósuló beruházások ellenére az Uszodában továbbra is nagyfokú 
problémák vannak. Évek óta nagyon rossz állapotban vannak az öltözők. Felújításuk nem 
lehetséges, mivel egyedi műanyag panel szerkezetűek. A WC-k szellőzése nem megoldott, az 
öltözőrendszer kopott. A belső tér egészségügyi szempontból (meleg, pára) nem biztosít 
megfelelő munkörülményeket a személyzetnek. Elavult az egész vízelvezetési rendszer. Az  
Uszoda hatékonyabb működése érdekében elengedhetetlen a vendégkör bővítése, az 
óvodáskorú úszásoktatás lehetőségének biztosítása. Ennek érdekében javasolt a 

 

 



medencetérben egy 6*8 méter befoglaló méretű 60-80 cm vízmélységű medence építése. 
Bővítés szempontjából fontos elbontani az öltözőblokkokat, mivel csak oda helyezhető el az 
oktatómedence. Az öltözők elhelyezése önálló épületbe való áttelepítéssel oldható meg. (2. sz. 

melléklet) Az uszodabővítés tervezett mérete nettó 342 m2, melyre az uszoda bal oldalán van 
lehetőség. A szolgáltatási szint a kismedence mellé elhelyezhető jakuzzival tovább emelhető.  
 
TAO támogatásból maximálisan a beruházás értékének 70%-a támogatható, vagyis 
30%-os önrésszel mindenképpen rendelkeznie kell a pályázónak. Mivel a V.U.K egyesület ezt 
az összeget önerőből nem tudja előteremteni, ezért a bővítés megvalósításának érdekében az 
Önkormányzatnak szükséges vállalnia, hogy a teljes beruházási költség 30%-át az Egyesület 
részére bocsátja. Mivel a beruházás optimális esetben is csak 2016 tavaszán valósulhat meg, a 
2016. évi költségvetési rendeletben szükséges a 30% önrészt biztosítani. 
 

Az előterjesztés készítésének időpontjában a tervdokumentáció még nem készült el, ezért a 
részletes műszaki tartalom pótanyagként kerül kiküldésre. A tervezett bővítés összköltsége a 
tervezői költségbecslés alapján bruttó 98 millió Ft, mely összeg mellett még közbeszerzési,- 
és könyvvizsgálói költséggel (kb 1 millió Ft) is számolni szükséges. A bruttó projektköltség 
önrésze (30 %) megközelítőleg 30 millió Ft. 
 
A projekt megvalósítására az Önkormányzat és az Egyesület között célszerű újabb 
együttműködési megállapodást (3. sz. melléklet) kötni, melyet az Uszoda fejlesztéssel 
kapcsolatos beruházás megvalósítására 2013. 04. 25-én megkötött, majd 2014. 03. 28-án és 
2014. 06. 17-én módosított együttműködési megállapodás mintájára készítettünk el. Jelen 
megállapodásban azonban rögzítésre került, hogy az Önkormányzat csak abban az esetben 
adja át a 30% önerőt, ha a beruházás teljes költségének 70%-a TAO támogatásból az 
Egyesület bankszámláján már rendelkezésre áll.  

 
A TAO támogatási igény benyújtásának határideje 2015. április 30.  A Vízilabda 
Szövetség előzetes tájékoztatása szerint nem biztos, hogy a Szövetség támogatni tudja 
tanmedence építését, ezért célszerű az Egyesületnek a kétféle bővítésre, két programot 
benyújtania. A programok benyújtásának feltétele az alábbi képviselő-testületi döntések 
megléte. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 
 

1. sz. Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos és működtető 
a 357/1 HRSZ-n, természetben a 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. sz. címen nyilvántartott, 
500 m2 alapterületű Uszoda öltözővel és tanmedencével való bővítését látvány-
csapatsport Tao tv. szerinti támogatásának igénybevételével kívánja megvalósítani, 
ennek érdekében a mellékelt tartalommal együttműködési megállapodást köt a V.U.K 
Vízilabda és Úszó Klub SE-vel. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a mellékelt együttműködési 
megállapodás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 



2. sz. Határozati javaslat 
 

1. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos és 
működtető támogatja a V.U.K Vízilabda és Úszó Klub SE sportfejlesztési 
koncepcióját az Uszoda öltözővel való bővítése vonatkozásában. 

2. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogyha a 
Magyar Vízilabda Szövetség elfogadja a V.U.K Vízilabda és Úszó Klub SE 
sportfejlesztési koncepcióját és engedélyezi számára a TAO támogatás 
igénybevételét, és azt az egyéb jogszabályi rendelkezések, valamint az 
önkormányzat anyagi helyzete is lehetővé teszik, akkor az önkormányzatnak 
szándékában áll a beruházás 30%-át saját forrásból finanszírozni.  

3. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos úgy 
dönt, hogyha a Magyar Vízilabda Szövetség elfogadja a V.U.K Vízilabda és Úszó 
Klub SE sportfejlesztési koncepcióját és engedélyezi számára a TAO támogatás 
igénybevételét, akkor az önkormányzat hozzájárul, hogy a jelzálogjog az érintett 
ingatlan után 15 évre bejegyzésre kerüljön a Magyar Állam javára. 

4. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint tulajdonos 
hozzájárul a TAO 22 § C (6) b) szerint a beruházás üzembe helyezését követő 
legalább 5 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe 
helyezett ingatlan rendeltetésszerűen sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő 
hasznosításának biztosításához. 

5. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint tulajdonos és 
működtető hozzájárul a TAO 22 § C (6) b) szerint a beruházás üzembe helyezését 
követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén 
üzembe helyezett sportcélú ingatlan iskolai  és diák-, főiskolai-egyetemi sport 
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen 
kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából naponta a sportcélú 
ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ban és évente legalább 10 nap ingyenesen 
vagy kedvezményes áron Sportszervezetek részére történő hasznosításához. 

6. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
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„A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 

 

 

 

 

Kistarcsa, 2015. április 16. 

 

Solymosi Sándor 
   polgármester 

 
 
 
 


