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A J KA  V Á ROS  Ö NKO R MÁ NY ZA TA  

P O L G Á R M E S T E R  
 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. 

(88) 521-101       fax:(88) 212-794 

Ügyszám:   06/112-2 /2015. 

Ügyintéző:  Bodor Géza 

 

Tárgy:  Tao sportfejlesztési program keretében kézilabda munkacsarnok és jégcsarnok 

tervezésére pénzeszköz átadás 

 
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  

a Képviselő-testület 2015. december 18-i rendkívüli ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Ajka város Önkormányzata a 2016-os évben a Tao-pályázat keretében két sportlétesítmény 

megvalósítását tervezi a Bányászpálya területén kialakításra kerülő Utánpótlás Centrumban.  

A beruházás keretében egyrészt egy kézilabda munkacsarnok kialakítására kerül sor, mely 

létesítmény korábban már megtervezésre került, és a pályázat benyújtása a Kézilabda Klub 

Ajka részéről megtörtént, az engedélyeztetési eljárás folyamatban van. A csarnok épületet a 

benyújtott program alapján a meglévő és már felújított öltözőépülethez nyaktaggal kapcsolva 

terveztük kialakítani. A városi sportfejlesztési programokat, és a helyi jégcsarnok fejlesztési 

elképzelést alapul véve, úgy gondoljuk a tervezett elképzelés megvalósítása önálló épület 

kialakítással célszerűbb. Emiatt szükségét látjuk a benyújtott program, és ezzel 

összefüggésben a tervek módosításának. Amennyiben a benyújtott pályázat elbírálása 

megtörténik abban az esetben sort kell keríteni a kiviteli tervek elkészítésére. A tervezett 

feladatok elvégzéséhez az engedélyeztetési díjakkal együtt nettó 15.000 eFt szükséges.  

Az öltözőépület északi oldalán kialakításra került egy jégpálya sátorfedéssel. A város lakói 

nagy örömmel veszik igénybe, mert már évek óta gond volt hogy az enyhe telek miatt a 

Városligeti tavon nem volt folyamatosan megoldható a korcsolyázás. Az Ajka Sport 2005 Kft. 

keretében létrejött az Ajkai Óriások Jégkorong Klub, akinek tagjai már részt vettek a március-

áprilisi tornákon. Tekintettel arra, hogy a látványsportok között szerepel a jégkorong, 

lehetőséget és igényt látunk további fejlesztési elképzelések megvalósítására, így az 

utánpótlás centrum további fejlesztésére, és a jégcsarnok végleges elhelyezésére, építésére. A 

program megvalósításához a 2016. évi Tao programban keretében pályázatot kívánunk 

benyújtani. A pályázat benyújtás feltétele a kézilabda csarnokhoz hasonlóan első lépésben az 

engedélyezési tervek elkészíttetése. Amennyiben a program pozitív elbírálás alá esik, akkor 

kerül sor a kivitelezési tervek készítésére. A tervezett feladatok elvégzéséhez az 

engedélyeztetési díjakkal együtt nettó 28.000 eFt szükséges. 

Az Ajka Város Önkormányzata által a sporttal kapcsolatos feladatok elvégzésére létrehozott 

Sportváros Nonprofit Kft. rendeli meg csarnokok tervezését, természetesen az önkormányzat 

szakirodájának bonyolítása és felügyelete mellett.  

Figyelemmel arra, hogy a pályázat 2016. április 30-i benyújtási határidejére kész 

engedélyezési tervdokumentációval és jogerős engedéllyel kell rendelkeznünk, fontos a 

program indítása. Ennek érdekében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslat elfogadásával a pályázat előkészítését szíveskedjen lehetővé tenni. 
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HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  

 

1. Ajka város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Sportváros 

Nonprofit Kft. részére a volt Bányászpálya területén tervezett 

jégcsarnok és kézilabda csarnok kialakításához szükséges 

engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésére, 

valamint az engedélyeztetési eljáráshoz kapcsolódó díjak 

finanszírozásához a 2016. évi költségvetésében önkormányzati 

támogatást biztosít.  

 

2. Az önkormányzati támogatás összege a jégcsarnokhoz 

kapcsolódó tervdokumentáció és engedélyeztetési eljárás 

finanszírozásához 28.000 eFt, míg a kézilabda csarnokhoz 

kapcsolódó tervdokumentáció és engedélyeztetési eljárás 

finanszírozásához 15.000 eFt. 

 

3. Ajka város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a tervezett feladatokhoz kapcsolódó 

támogatási szerződéseket a Sportváros Nonprofit Kft.-vel kösse 

meg.  

 

4. Ajka város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy a tervezett feladatokhoz kapcsolódó 

előirányzati igényt a 2016. évi költségvetésébe tervezze be.  

 

Határidő: 3. pont esetében: 2015. december 23. 

Felelős:    polgármester 

 

Határidő: 4. pont esetében: 2016. évi költségvetés tervezés 

Felelős:    polgármester 

 
 

 

Ajka, 2015. december 14.  

 

   
 

SScchhww aarr tt zz   BB éé ll aa   

polgármester                                                                                                         
                                                                      

 

                                                       

 

 

 

 

 


