
ELŐTERJESZTÉS  

 

A Zempléni Vízilabda Klub támogatására 

   

Tisztelt Polgármester Úr!  

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt a katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

sarkalatosnak minősülő 46.§ (4) szerint Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a 

főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.  

 

A fentiek alapján az alábbi előterjesztést terjesztem Tisztelt Polgármester Úr elé.  

 

A Városi Uszoda fejlesztéséhez kapcsolódó önerő biztosításáról szóló 7/2020. (III.26.) 

határozata alapján Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

képviseletében a város polgármestere a Zempléni Vízilabda Klub (a továbbiakban: Klub) 

(székhely: 3950 Sárospatak, Eötvös u. 15., adószám: 18448674-1-05) SFPHP01-06104/2020 

MVLSZ azonosító számú a sátoraljaújhelyi 1175/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban 

lévő Városi Uszoda, merev szerkezeti fedéssel történő ellátására vonatkozó, előzetesen 

tervezett 1,3 Mrd forint mértékű sportfejlesztési pályázatához az önkormányzat 30% mértékű, 

mintegy 390 000 000 forint önerő biztosításáról döntött. A pályázattal összefüggésben a Klub 

kérelmet nyújtott be Sátoraljaújhely Város Önkormányzata felé, melyben segítséget kér a – 

2020/2021. évi Sportfejlesztési Programjában a sátoraljaújhelyi Városi Uszoda 

modernizációjára kapott lehetőség kihasználásához szükséges – finanszírozás megoldására. A 

projektidőszak első lépése a kiviteli tervek elkészítése volt, mely dokumentumok továbbításra 

kerültek a Magyar Vízilabda Szövetség TAO irodájára. A tervezési feladatokat ellátó cég az 

elvégzett munka tekintetében 29.591.000.-Ft összegű számlát nyújtott be az egyesület felé. A 

Klub a kérelmében előadta, hogy az ingatlan beruházás kivitelezése kapcsán a TAO 

sportfinanszírozásokat szabályozó rendszerében utófinanszírozással történik a lebonyolítás, és 

rendszer sajátosságaiból kifolyólag a Klubnak 2021. június 30-ig van lehetősége kifizetni a 

tervezés díját. Álláspontom szerint Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a 2021-es 

költségvetés terhére azzal tudja vállalni az átmeneti likviditási problémák feloldását, hogy az 

utófinanszírozás lebonyolítása után a támogatás összegét a Klub haladéktalanul, de legkésőbb 

2021. november 30. napjáig visszatéríti. 

 

A Klub a támogatás folyósításához szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi. CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségi, illetve 

érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény alapján tett átláthatósági 

nyilatkozatot a kérelmével együtt megküldte az Önkormányzat részére. 

 

Sátoraljaújhely, 2021. május 21. 

 

  

             dr. Terdik Sándor sk.    

               jegyző 

 

 

 



 

Határozati javaslat:   

  

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2021. (……) határozata 

A Zempléni Vízilabda Klub támogatásáról 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam:  

  

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a sátoraljaújhelyi Városi Uszoda kiviteli tervének 

finanszírozása elősegítéséül a Zempléni Vízilabda Klub (a továbbiakban: Klub, székhely: 3950 

Sárospatak, Eötvös u. 15., adószám: 18448674-1-05; SFPHP01-06104/2020 MVLSZ azonosító 

szám) részére 29.591.000.-Ft összegű visszatérítendő támogatást biztosít a 2021. évi 

költségvetés terhére, amit az utófinanszírozás lebonyolítása után a Klub haladéktalanul, de 

legkésőbb 2021. november 30. napjáig visszatérít. 

 

A Polgármester jogosult a Támogatói Szerződés aláírására.  

 

 


