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Ikt.sz.: H/1584-15/2022.                                                                     Előterjesztés száma: 122/2022.   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. november 24-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

Együttműködési megállapodás-tervezet a Szadai Sport 

Egyesülettel az önkormányzati tulajdonú Sportcentrum 

használatára 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: dr. Finta Béla jegyző  

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Molnár-Juhász Ivett 

vagyongazdálkodó 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: Kerecsényi Fodor Norbert – a Szadai Sport Egyesület elnöke 

Javasolt meghívott: Boros Gábor ügyvezető Szada Nova NKft. (mint vagyonhasznosító) 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség (SZMSZ 43.§ (2) bekezdés d) pontja 

szerint, az önkormányzat vagyonával történő rendelkezés esetén) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

A Szada Nagyközség átfogó sportfejlesztési koncepcióját elfogadó 116/2022.(IX.29.) KT-határozat, 

annak 2./ pontjában – e Sportkoncepció megvalósulásának előfeltételeiként – konkrét feladatokat is 

rögzített. 

A KT-határozat 2.1. pontja rendelkezésének megfelelően (a testületi ülés másnapján) a Polgármester - 

2022. október 1.-én kezdődő 3 hónapos határidővel, azaz 2022. december 31. napjával bezárólag – az 

Önkormányzat nevében egyoldalúan felmondta a szadai sportpálya és sporttelep díjtalan használatára és 

hasznosítására szóló, a Szadai Sport Egyesülettel 2004. III. 1.-én kötött (és 2006. III. 16. óta határozatlan 

idejű) Hasznosítási Szerződést. 

Az erről szóló írásos értesítésben – a KT-határozat 2.2. pontja szerinti feladatot is teljesítve - a 

Polgármester tolmácsolta a Szadai SE elnökének a Képviselő-testület készségét arra vonatkozóan, hogy 

a 2023. évi költségvetési évtől kezdődően az Önkormányzat közfeladatok ellátására szóló 

Együttműködési megállapodást kössön a Szadai Sport Egyesülettel a szadai 2990, 295/7 és 068/19 hrsz.-

ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok sportcélú, díjtalan használatára, „amennyiben a megállapodás-

tervezet a Képviselő-testület 2022. november 24.-i ülésére 2022. október 18.-ig elkészül.” 

 

A megállapodás-tervezet az előírt határidőre elkészült – ld. jelen előterjesztés Mellékleteként csatolva! 

 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

A mellékletként csatolt (H/1584-12/2022. ikt.sz.) megállapodás-tervezet mind a 116/2022.(IX.29.) KT-

határozat 2.2. pontja szerinti feltételeknek, mind pedig a Sportkoncepcióban részletezett szakmai 

tartalmi követelményeknek eleget tesz – előzetes egyeztetései eredményeként azt a Szadai Sport 

Egyesület elnöke is rendben lévő tartja, s részükről kész aláírni. 

 

Mindezekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozzuk. 

 

Szada, 2022. október 19. 

 

Melléklet: 

➢ Együttműködési megállapodás-tervezet, és annak függelékeként (tájékoztatásul) 

Kimutatás a 2022. évi őszi pályabeosztásról 

 

III./ Határozati javaslat: 

 

…/2022.(XI.24.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező 

Sportcentrum – közfeladatok ellátása fejében díjtalan – használatára a 122/2022. sz. előterjesztés 

Melléklete szerinti megállapodást köti a Szadai Sport Egyesülettel, felhatalmazva a Polgármestert az 

Együttműködési megállapodás Önkormányzat nevében történő aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


