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A 474/2008. Kt. sz. határozat melléklete 

 

Beszámoló és tájékoztató a Testület 2008 december 9-i ülésére 
 

 

Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő Testület! 

 

1., A Szentendrei Sportcélú Kft ügyvezetőjeként röviden tájékoztatni kívánom Önöket az 

önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság eddigi tevékenységéről: 

 

A társaság megalakulását követően a cégbejegyzéssel, egyéb legitimáció-teremtéssel kapcsolatos 

általános kötelezettségeit teljesítettem a gazdasági társaságnak, ami a napi tevékenységhez 

nélkülözhetetlen.  

A kapcsolódó iratanyag egy-egy másolati példányban Dr Dóka Zsolt jogtanácsos úrhoz átadásra 

került (a kolléga együttműködő munkáját ezúton is kiemelve köszönöm): 

 bankszámla nyitás,  

 adóhatósági bejelentkezés,  

 iroda bérlet Szentendrén,  

 könyvelési-, 

 könyvvizsgálati szerződések megkötése, 

 bejelentkezés a Közbeszerzések Tanácsához.  

 

Megismerkedtem a cégbe apportálandó városi sportlétesítményeket használó partnerekkel (a 

baseballos partnerekkel, valamint az ingatlanokat lakó és használó magánszemélyekkel az 

apportálás jogerős cégjogi befejezése után tudok csak beszélni, hiszen csak valójában ekkor 

léphetek fel jogszerűen, mint a tulajdonos képviselője, de az ügyek kényes személyes, illetve 

szociális hatásai miatt előzetesen egyeztetek a megfelelő partnerekkel):  

 Szentendrei Városi Sport Egyesület,  

 SZEFI  

 Dunakanyar SE,  

 felvettem a kapcsolatot a küzdősportok képviselőivel,  

 a helyi sajtóval. 

 

Begyűjtöttem a létesítmények jelenlegi használatára vonatkozó jóváhagyásokat, szerződéseket, 

felhatalmazásokat, amelyek szerint a használók a létesítményeket jelenleg szinte kivétel nélkül 

használati díjak nélkül és még a felmerült rezsi jellegű költségek megfizetése nélkül használják.  

Ezek birtokában kicsit nehéznek tűnik a jelenlegi kvázi ingyenes használati jogokat fizetős 

partnerséggé átalakítani… 

 

Az apportálással kapcsolatos testületi döntés után az önkormányzat által felkért külső jogi 

képviselő (Dr Túri Edit ügyvédnő) az önkormányzat jogtanácsosával tartva a kapcsolatot 2008. 

november 12-i bejegyző végzés szerint lezárta az apporttal kapcsolatos társasági szerződési 

változtatás átvezettetését az illetékes cégbíróságnál, az apportot bejegyezték.  

 

A fejlesztendő és apportált álló ingatlanokkal kapcsolatban több alkalommal részt vettem az 

önkormányzat illetékes munkatársaival és külső szakértők társaságában azokon a 

tervegyeztetéseken, amelyek ezekre a területre is vonatkoznak. 

Közreműködtem a korábban önkormányzati tulajdonú területeket hasznosító sportszervezeti 

partnerek konfliktusainak megoldásában, sportszakmailag semleges támogatásában, személyes 

konfliktusok mediálásában. 
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Részt vettem informatív és formális szülői értekezleten, vitafórumon, létesítmény-fejlesztési 

tájékoztatón, közmeghallgatáson, tartottam bemutató edzéseket a városi sportszervezeteknél, 

szerepet vállaltam a városi ünnepi sportrendezvényekben való személyes közreműködésre. 

 

A fejlesztések megvalósíthatósága, azok előkészítése kapcsán megrendeltem az izbégi ingatlan 

pontos telekhatár kitűzését, geodéziai felmérését.  

Ez nélkülözhetetlen a fejlesztési elképzelések későbbi pályázati kiírásához, és a műszaki 

megvalósításhoz.  

 

A geodétáktól kapott visszajelzések szerint a jelenlegi telekhatárainkon belül az egyik szomszéd 

ingatlan kerítése (épített kőfal és bejárai kapu) mintegy három méterrel beljebb (kb. 150-nm), a 

városi tulajdonban lévő területen épült meg, a patakparti telekhatárok meghatározása, kitűzése is 

megtörtént.  

További kezelendő probléma még hogy a város felöli határterületen pedig a szomszédos 

telektulajdonosok a villanyvezetékek alatti területrészt a saját bejárati útjukként használják évek-

évtizedek óta, amin változtatni sem kívánnak önként, de a megoldási javaslataimat pl. a 

telekterület kisajátításáról a későbbiekben előterjesztem.  

Jobb hír ezeknél, hogy többek között a jelenleg gazzal benőtt területeken olyan területrészek is 

feltárásra kerültek, ahol pl. a valós, legális telekhatár 25-41 m-re van a jelenleg ismert és 

használt területhatártól, ami pl. két kézilabda pályányi helynövekményt is lehetővé tesz.  

A telekhatár kitűzés és a geodéziai felmérés 2008. november 30-ig befejeződött, az ellenértéke 

kiegyenlítésre került. 

 

Az eddigi tevékenységünk a szomszédos érdeklődő lakossággal, szomszédjogok gyakorlóival 

konfliktusmentesen zajlott le, sőt örömüket fejezték ki amiatt, hogy egy kulturált 

sportlétesítmény megvalósítását tervezi az önkormányzat az új cégén keresztül. 

 

Több leendő – a jelenlegi szabályozás szerint közbeszerzési pályázati úton kiválasztandó - 

műszaki megvalósításban ajánlatot tenni kívánó Partnerrel személyesen egyeztettem. 

 Tárgyaltam a Swietelsky Kft ügyvezetőjével (ők Magyarországon még nem építettek 

műfüves pályát, de Németországban, Ausztriában, Romániában a legnagyobb fejlesztők 

ebben a témában is, kivitelezői, esetleg szakmai befektetői részvételük nem kizárt),  

 az új sport szakállamtitkár úrral (pályázati, támogatási lehetőségekről),  

 bekértem az MLSZ OLLÉ létesítmény fejlesztési program információs anyagát, valamint 

beszéltem ifjabb Bicskei Bertalan úrral tájékoztatva őt arról, hogy a létesítmény 

fejlesztéssel kapcsolatban, vagy értesítést, vagy meghívást kap a megfelelő eljárásra 

annak tükrében, hogy nyílt közbeszerzés vagy meghívásos eljárás útján fejlesztjük a 

létesítményeket.  

 Személyesen jártam önállóan, illetve a leendő tervező mérnökkel és Partnereivel több 

megvalósult sportlétesítmény fejlesztésen (Budapest II. kerületben két helyen is 

Kolozsvári Tamás utca és a régi Ganz sporttelepeken, Pápán, Székesfehérváron). 

 Tárgyaltam a leendő létesítményekre beépíthető új szakmai szolgáltatásokról a svéd 

TRACAB képviselőjével.  

 Felvettem a kapcsolatot az izbégi létesítményen műanyag sípályát üzemeltetni kívánó 

partnerrel. 

 Tárgyaltam Németh Miklós úrral a létesítmény fejlesztés műszaki paramétereinek 

meghatározása tárgyában, felvettem a kapcsolatot Kovács Tamás úrral ugyancsak ebben 

a témában.  

 

Személyes kapcsolataim igénybevételével rendelkezésemre áll négy különböző helyszínen 

megvalósított műfüves önkormányzati ingatlanfejlesztés teljes dokumentációja (közbeszerzés, 
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bírálat, műszaki, pénzügyi adatok, stb.), melyek segítségével 2009. január-február hónapban 

kívánom a konkrét, helyszínre adoptált fejlesztési elképzeléseket a szükséges döntésekhez 

előkészítve a Testület elé tárandó elkészíteni. 

Ugyancsak megkezdtem a privát tőkebefektető partnerekkel a személyes egyeztetéseket, de ezek 

lezárására a 2008. november 12-re elhúzódó terület apportálás cégbejegyzése miatt, valamint a 

helyi (sportszakmai-személyi-szervezeti, …) feszültségek problémakezelése mellett ezeket 

befejezni nem volt módom.  

Kérésem és javaslatom szerint ezeket a kérdéseket a Testület 2009 első negyedévében tárgyalja 

meg a megfelelő előkészítések után. 

 

Határozati javaslatom: A Testület a Szentendrei Sportcélú Kft ügyvezetőjének a szervezet 

tevékenységéről szóló beszámolóját jóváhagyólag támogatva tudomásul veszi. 

 

2., A Kft 2009 évi költségvetés tervezésével kapcsolatos kérdések: 

 

 Mivel az általam vezetett gazdasági társaság birtokába került apportált ingatlanok 

cégbejegyzésére 2008. november 12-én került sor és  

 a létesítményekhez kapcsolódó „rezsi jellegű” költségviselési kötelezettségekről eddig 

egyetlen adat sem áll hivatalosan a rendelkezésemre, (a hivatal munkatársai ezeket, még 

a szolgáltatóknál való átírás nélkül a „napokban” bocsátják rendelkezésemre),  

 a térítésmentesen segítő partnereim a szolgáltatóknál a mérőberendezések átírását 

leghamarabb 2009 január 1-től tudják biztosítani, 

 mivel „a per igény és tehermentesen apportált ingatlanokra” eddig csak az általam ismert 

és feltárt természetbeli tapasztalatok és iratok alapján két családnyi jogcím nélküli lakó,  

 három használati-bérleti szerződéses létesítmény üzemeltető szervezet és egy 

versenyeztetési és edzés lehetőséget biztosító okirat-birtokos partner került képbe 2008. 

november 12 után  

hivatalos és vállalható költségvetést összeállítani – OBJEKTÍV  OKOKBÓL - nem volt 

lehetőségem…. 

 

A bevételek maximalizálása érdekében a Dunakanyar SE, a SZEFI, a Szentendre Városi SE, 

valamint a baseballos Partnerek esetében 100.000-Ft/hó+áfa összegű területbérleti-használati 

szerződések aláírását kísérlem meg, a jogcím nélküli magánszemély ingatlan használókkal a 

kapcsolatot a helyzet jogértelmezésének tisztázása érdekében felveszem… 

 

Határozati javaslat:  

1., A Testület az apportált területek hasznosítása tárgyában megállapított jogi személy 

partnerenkénti 100.000-Ft/hó+áfa összegű terület használati-bérleti díj összegének 

megállapítását jóváhagyólag támogatja.  

2., A Szentendrei Sportcélú Kft költségvetésének megtárgyalását – a fenti indokok tudomásul 

vétele mellett - 2009 első negyedévére halasztja.  

 

A jelen iratot készítette és közreadja Tisztelettel:  

 

     dr. Szieben László   

                                               a Szentendrei Sportcélú  Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft  

                                                                                ügyvezetője    


