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Tisztelt Képviselő.testiĺlet!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Budapest Józsefuárosi onkormányzattliajdonźtképezi a Balatonalmádi (Káptalanfiired), Táboľ u. 1.

szÁm a|atti ingat|an (hĺsz. 0l I4/5). A3,f haterületíĺ telek immáľ évtizedek óta, mint a kerület ryerek-
iidtilője funkcionál. Az |960-ban épült üdülő teľületén hosszú évtizedek alatt számos alkalommal töľ-

tént a továbbfejlesztést célzó beruhazäs (közmuhźiőzat fejlesztése, épületek építése stb.). Ezek a beru-

házások azonban nem mindig összehangoltan és olykor nem a legjobb minőségben valósultak meg,

mely eredményeképpen máraazüdĺilő fejlesztése, ľendbetétele ha|aszthatat|arnává|t. Az üdülő teľüle-

tén legutoljára _ af}I3-ban és 2014.ben megvalósult sportpálya felújításától és vizesblokk felújíĹásá-

tól eltekintve _ 2003-ban történt jelentősebb beruház;ás, mely keretében 5 db fa lakóépület keľiilt meg-

építésre. A többi épület mind korábbi kivitelezésű, jó részĺik mára szinte hasznźúhatatlan, elbontandó
létesítmény. A telken ta|źńhatőházakminőségén kívtit a legÍőbb problémát a belső utak rossz ái|apota,
a közműellátottság hiányosságai, valamint a víze|vezetés megoldatlansága jelenti.

A kerület tervei között az üdülő komplex hasznosítiísľa alkalmassá tétele szerepel, mely keretében
nemcsak a nyári üdültetés körülményei javulnának, hanem a |étesítmény részben alkalmassá vá|na téli
iidültetésre és az infrastruktrira továbbfejlesztésę révén spoľt edzőtáboľok lebonyo|ításźtra is, mely a
létesítmény fenntaľŁásában, finanszírozźsában is nagy előrelépést je|entene. A tábor tertiletén a jelen-

legi nyitott sportpálya multifunkciós, mely ľossz idő esetén nem hasznáĺlható és a tátbor befogadóké-
pességéhez képest alulméretezett. A tábor fejlesztése soľán fontos szempont..?fl'ęľft* spoľtolási
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lehetőségeinek bővítése, az egészséges életmódľa nevelés biztosítása. A tabor fejlesztése legelőször is

az infrastrukturális értelemben vett megujulást jelenti. A jelenleg még átgondolatlanságot, szétszőrtsá-

got sugalló eloszlású, igen heterogén fajtájú és állapotú épületállománnyal rendelkező tthort új kon-
cepció a\apján szükséges szinte aza|apo|<től újratelepíteni. Az épületek építése és a kömyezet rende.

zése előtt első lépésként ezt kell megoldani. Előzetes vizsgálatok szerint a jelenlegi szállásegységek és

kiszolgáló éptiletek több mint fele bontandó, melyet elsősorban állapotuk és rossz műszaki konstruk-

ciójuk indokol. A legutoljára telepített 6 db szállásegységen és a 3 éve felújított gumiburkolatu sport-

pá|yán és vizesblokkon kívtil megtartani tervezett épületek esetén felújítás, míg a többi épület kapcsán

teljes bontás ajánlott. A felújításon kívül számos új épülettel kell pótolni a régi épületeket. Fejlesztési
szempontból ery olyan üdtilő létesítése a cél, ahol különböző típusú, osztźiytl szállásegységek találha-

tóak.

A fejlesztés szükségességét felismerve döntött úgy Önkormányzatullk, hogy a 2015. évi kĺiltségvetés-

ben bruttó 52.000.000,- Ft-ot kiilönít el az üdülő fejlesztésének előkészítésére, megkezdésére. A tábor

fejlesztésének költsége azonban az e|ózetes szakmäi számítások a|apjźn rendkívüli terhet jelent on-
koľmányzatunk sztlmára. A terhek csökkentése éľdekében megvizsgá|źlsra kerü|t további forľások be-

vonásának a lehetősége, a |áÍvány-csapatsportok támogatźtsi konstrukciójának keľetében lehetőség

nyílik arra, hogy hazánk jelenleg legjobban elismeľt és a legnagyobb sikerekkel rendelkező férťlkézi-
labda klubjával, az MKB-MVM Veszprém Kézilabda Zrt.-ve| közreműködve, a Zrt. által spoľrfejlesz-

tési program jővtthagyásźrairányuló kérelem és a támogatási igazolás iránti kérelem keriiljön benyuj-

tásra atáboľ fej lesztése érdekében.

Az MKB.MVM Veszpľém sportfejlesztési pľogramjának egyik legfőbb célja a jövő eredményes után-

pótlás bĺázisának kialakításą mega|apozźtsą valamint a jelenlegi |étszám növelése.

A gyermektábor fejlesztése esetén biztosíthatóvávźůna a kiemelkedő szinhĺ utánpótlás képzés kialakĹ
ttsa, nemzetközi tornák rendezésének biztosítása, az utźnpőtlás-nevelés tömegbáz;isźlnak szélesítését

biztosító táborok szervezése,valamint ezźita| a megfelelő nemzetközi szintiĺ szakmai képzés megvaló-

sítása.

A táboľ sportolási lehetőségeinek kibővítéséve|, a fahźnak teljesítésével és a Zrt. egyĹittműködésével

biztosítható |enne az évi kihaszná|tság4 hónapról I2hónapratörténő emelése. A táboľt jelenleg főként

a kerületi gyeľmekek veszik igénybe. A fejlesztési elképzelések megvalósulása esetén továbbra is el-

sődleges cél, hogy atźhort a kerületi iskolĺĺkba, óvodákba járó gyermekek vegyék igénybe. A fejlesz-

tés megvalósításával a kerületi gyermekek a táboľban évszaktól és időjáľástól fiiggetleniil hasznosan

tölthetik a szabad idejüket.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testĹiletet, hogy a tĺársasági adóról és az oszta|ékadóró| sző|ő |996.

évi LXXXI. törvény fflc. s (6) bekezdése valamint |07/f0I1 (vI.30) Koľm. rendelet rendelkezik a

támogatási igazo|ás kiállatásának további feltételeiről.

II. A beteľjesztés indoka
Tekintette| arra, hogy a spoľtfejlesztési pľogram jővźthagyźtsára irányuló kéľelem benyujtási hatrárideje

2015. április30.,ezértsziikséges, hogy a Képviselő-testiilet dontését azźtpri|isi iilésen meghozza.

m. A diintés célja' pénzĺĺgyĺ hatása
A Képviselő-testiilet döntése a|apjźn az MKB-MVM Veszprém KézL|abda Zrt. sportfejlesztési prog-

ramjanak jőváhagyása érdekében kéľelmet nýjthat be. Amennyiben a Zrt. jć:váhagyő döntéssel ren-

delkezik a továbbiakban szükséges a felek együttműködésére, aberuhźaás megvalósítasának részleteĹ

re, a fejlesztések tulajdonjogźra,hasznźiati és hasznosítási jogrĺra, fenntartásĺíra vonatkozó képviselő-

te stiileti dönté s meghozata|a.

fV. Jogszabályi kiirnyezet
A Képviselő-testtilet hatásköľe a Maryarországhe|yi önkormányzatairól szćiő 2011. évi CLXXXIX
törvény 4. $-ban, 10. $-ában, valamint l3.$ (l) bekezdés 15. pontjában, valamint 23. $ (5) 17.pontjár

ban foglaltakon alapul.

Kéremazaláhbihatározati javaslatelfogadását.



Hĺ.ľÁnozłTI JAvASLAT

A Képvĺselő.testület úgy dönt' hogy

1. támogatja, hogy az MKB-MVM Veszpľém Kézi|abdaZrt. (szék'hely: 8200 Veszprém, Kiilső.kádártai út

5.; adószźtm: 24118716-2-19) olyan sportfejlesztési programot adjon be látvány-csapatsport támogatási

konstľukció megvalósítasa érdekében az 1996. évi LXXXI. töľvényben foglaltak szerint, amely tarta|mazza

a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Eilajdonában lévő káptalanfi'iredi gyermektábor területén (hrsz.:

0| I 4 l 5) megvalósítandó építési beruhiízást.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. április 16.

2. felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az MKB-MVM Veszprém Kézl|abda Zrt. jővé.ŕĺLagyó döntés-

seĺ rendeĺkezik ahatźrozat I. pontja szerinti program megvalósítására, terjessze a Képviselő-testiilet elé a

felek eryüttműkö,désére, továbbá különösen a megvalósitandó beruházás részletes fejlesztés e|emeire és

ütemteľvére' a felépítmények tulajdonjogára,hasznáůati -hasznosítási jogára, fenntartási kötelezettségéľe

vonatkozó javaslatot.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. december 31.

3. felkéri a polgáľmestertahatfuozat 1. pontja szerinti sportfejlesztési progľam benyujtásrához szükséges

dokumentum ok a|áúr ásźłr a.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. ápľilis 30.

.Ą diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály, Gazdálko-
dásĺ Ügyosztáty

Budapest, 2015. ápľilis 16.

J#*fu,
polgáľmesteľ ..ą

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbízásából:

\,-ik'-/ł-,
dľ. Balla Katalin

jegyzői kabinetvezető


