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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 A Gróf Széchenyi István Általános Iskolát a Képviselő-testület a 190/2006.(XII.15.) és 
160/2007.(VI.29.) Kt. sz. határozataival 2007. július 1-jétől jogutód nélkül megszüntette. 
A volt közoktatási intézményhez tartozó, pályázati forrásból épített tornatermet a pályázati 
feltételek miatt jelenleg nem lehet elidegeníteni, ezért állagának megóvásáról, működtetéséről 
továbbra is az önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
 
A sportlétesítmény 12,00 x 24,00 m-es, 5,50 m szabad belmagasságú szabvány méretű iskolai 
tornaterem. A földszinten még két 25 fős öltöző, a hozzájuk tartozó mosdó, WC, tusolók, egy 
orvosi szoba, tanári öltöző és tornaszertár található. A tetőtérben kondicionáló szoba 
szertárral, kazánhelyiség, szellőztető gépház és galéria (50 fő befogadására alkalmas) áll 
rendelkezésre. A kazánhelyiség az önálló fűtést és melegvízellátást, a szellőztető gépház a 
tornaterem gépi szellőztetését biztosítja. 
Mindezek alapján továbbra is alkalmas a sportolási igények kielégítésére, a városi 
sportlétesítmények körének bővítésére. 
 
Jelenleg a sportintézmények és sportlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat 
Szentes Város Önkormányzata Sportközpontja látja el, ezért célszerű a megszüntetésre került 
iskola tornatermét, mint sportlétesítményt – a telephelyek számának bővítésével – a 
Sportközpont tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásához rendelkezésre bocsátani.  
 
A tornaterem – funkcióját tekintve – a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok szakmai 
egységeként működhetne tovább, 2007. október 1-jétől. Ez egyben igényli a sportcsarnok 
bérbeadási rendjének átszervezését, a két létesítmény együttes, összehangolt hasznosításának 
megszervezését. 
A Sportcsarnok bérbeadása sportcélra általában két kategóriában jellemző: egész 
csarnok(egyesületek: 3.150 Ft/óra, sportrendezvények: 4.800 Ft/óra), illetve negyed 
terem(egyesületek: 1.320 Ft/óra, sportrendezvények: 2.950 Ft/óra). 
A negyed terem igénybevétele esetén a csarnok többi területét gyakran nem lehetett 
hasznosítani, így a bérleti díj bevétel  lényegesen kevesebb. 
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Fentiekre való tekintettel célszerű a negyed termet igénybevevők átcsoportosítása a 
tornateremhez(így: asztalitenisz-heti 8 óra, capueira-heti 4 óra,Wado Ryu-heti 2 óra). A 
tornaterem további hasznosítását illetően az amatőr asztalitenisz és az aerobik jöhetne 
számításba, mintegy heti 12 órában. A fennmaradó órák felhasználása amatőr 
teremlabdarúgás és diáksport célokra javasolt. 
 
A Sportcsarnok egész termének biztosítását a sportszakmai érvek is alátámasztják, hiszen a 
teremsportágak teremigényei és az amatőr teremlabdarúgás keresletének biztosítása nem 
minden esetben volt megoldható. Teremsportágak: futsal női- férfi, kosárlabda-férfi, 
labdarúgás- női megyei kispályás. 
Amatőr labdarúgásban mintegy 36 csapat működik Szentesen és környékén. Ezek közül 
jelenleg csak 6 csapat jut gyakorlási lehetőséghez. 
Összességében megfelelő előkészítéssel, a közreműködők együttműködésével a tornaterem 
hatékonyan kihasználható. 
 
A berekháti tornaterem a  Sportközpont, illetve Sportcsarnok használatába történő átadásának, 
a volt iskola épületegyüttesétől független használatának, a hasznosítás költségeinek, a 
bevételek és kiadások alakulását  az 1.és 2. sz. Mellékletek tartalmazzák. 
 
A jogutód nélkül megszűnt általános iskola tornatermének a Sportközpontnak történő 
használatba adása igényli a Sportközpont Alapító Okiratának módosítását is. Ennek 
megfelelően javaslom, hogy az intézmény Alapító Okiratában a Telephelyei címszó alatt 
felsorolt intézmények köre bővüljön a „Tornaterem, 6600 Szentes, Berekhát 13/B” című 
telephellyel, továbbá az Alapító Okiratban a Feladatellátást szolgáló vagyon címszó alatt 
szerepeljen „6.  a 4408 hrsz-ú ingatlanon lévő tornateremmel” kiegészítés. 
 
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
 
…/2007.(IX.28.) Kt. 
 
Tárgy: A volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornatermének a Sportközpont 
intézményhez történő használatba adása. A Sportközpont Alapító Okiratának 
módosítása 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a volt Gróf Széchenyi István 
Általános Iskola tornatermének a Sportközpont intézményhez történő használatba adása , a 
Sportközpont Alapító Okiratának módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 
1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Sportközpont Alapító Okiratának módosítását azzal, 

hogy az intézmény Alapító Okiratában a Telephelyei címszó alatt felsorolt intézmények 
köre bővüljön a „Tornaterem, Szentes, 6600 Berekhát 13/B” című telephellyel, továbbá az 
Alapító Okiratban a Feladatellátást szolgáló vagyon címszó alatt szerepeljen „ 6. a 4408 
hrsz-ú ingatlanon lévő tornateremmel” kiegészítés. 

 
      Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
      Határidő: 2007. október 1. 
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2. A Képviselő-testület engedélyezi a Sportközpont feladatnövekedésével összefüggésben az 

intézmény részére a Határozat 1. sz. Melléklete 2. pontja szerinti részletezés alapján éves 
szinten az 1 fő létszámfejlesztést, továbbá 2008. január 1-jétől biztosítja az éves 
költségvetésben a 274 eFt összegű fenntartói támogatást. 

 
Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
Határidő: 2007. október 1. 
 

3. A Képviselő-testület jóváhagyja a Határozat 2. sz melléklete szerint az intézmény 
feladatnövekedésének 2007. évre vonatkozó pénzügyi kihatását és biztosítja – a 
forráshiány terhére – a 623 eFt összegű önkormányzati támogatást. Az előirányzat 
módosítását a soron következő előirányzat módosításnak kell tartalmaznia. 
 

 Felelős: Szentes Város Alpolgármestere 
 Határidő: 2007. december 31. 
 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
4. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett osztály-, és irodavezetők Helyben 
 
 
Szentes, 2007. szeptember 7. 
 
 
 
                                                                                                 Szűcs Lajos 
                                                                                               alpogármester 

 



1. sz. melléklet 
 

A megszüntetésre került Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornaterme  
Sportközpont használatába adásának pénzügyi vonzata 

 
1. A tornaterem önálló, az iskola épületegyüttesétől független használata 2007. évben az 

alábbi egyszeri feladatok megoldását teszi szükségessé: 
- drótkerítéssel történő leválasztás (150 eFt) 
- a meglévő riasztórendszer átalakítása a megváltozott igényeknek megfelelően (30 eFt) 
- a közüzemi szolgáltatások (gáz, víz, villany) mérésére önálló mérőórák felszerelése 

(120 eFt) 
- Szegvári út felőli megközelítéséhez bekötőút felújítása (150 eFt) 
Összesen bruttó 450 eFt. 

  
Az egyszeri feladatok 2007. évi költségvonzata 375 e Ft + 75 e Ft Áfa, összesen 450 e Ft. 
 
2 . Folyamatosan felmerülő üzemeltetési költségek: 
 
A zavartalan működés érdekében – napi 8 órás nyitva tartással - 1 fő főfoglalkozású gondnok, 
valamint 2007. évben 1 fő részfoglalkozású takarítói állásfejlesztés szükséges. 2008. évben a 
takarítási feladatok ellátását a 2007. évi tapasztalatok alapján felül kell vizsgálni. 
A személyi juttatások (2008. évi minimálbérrel számolva – Mt. 144/A. §. –  
69 000,- Ft/hó) éves összege – az étkezési hozzájárulással együtt – 951 000,- Ft, a 
munkaadót terhelő járulékok 310 440,- Ft. A közüzemi díjak éves várható összege a 
megszűnt Gróf Széchenyi István Általános Iskola költségvetési adataiból kalkulált.  

          ezer Ft-ban 
           Nettó  Áfa          Bruttó 
 

- fűtés   442    88   530 
- villamos energia 208    42   250 
- víz- és csatornadíj 150    30   180 
Összesen: 800  160   960   
 
A fenti működési költségek (bér és járulékok, valamint közüzemi díjak összesen 2 221 e Ft) 
részbeni fedezetét a terembérleti díjak teszik ki. Előzetes számítások szerint, optimális 
kihasználtságot feltételezve (a jelenleg érvényes terembérleti díjakkal számolva: tervezett 
heti 15 óra * 2 950,- Ft/óra * 44 hét) 1 947 e Ft saját bevétel várható, mivel a 
sportegyesületek létesítményhaszná-lata részben vagy egészben támogatott. 
Éves szinten 274 e Ft önkormányzati támogatási igény merül fel, 2007. évi adatok alapján 
(2 221 e Ft működési költség - 1 947 e Ft saját bevétel). 



 
2. sz. melléklet 

 
 

A tornaterem működtetésével bővülő feladatátvétel pénzügyi hatása  
a 2007. október 1 – december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 

 
 
 

1. A személyi feltételek biztosításával a Sportközpont 2007. évi engedélyezett 
létszámkerete 0,375 fővel emelkedik (1,5 fő 2007. október 01-jétől történő 3 havi 
foglalkoztatása: 1,5 fő / 12 hó * 3 hó = 0,375). 

 
2. 2007. évi többletkiadások 

 
- személyi juttatás (1,5 fő okt-nov. havi illetménye, 

65.500,- Ft/hó minimálbérrel számolva és okt-nov-dec.  
havi étkezési hozzájárulás összege)        218 eFt 

 
- munkaadót terhelő járulékok (időar.része: okt-nov. hó)              69 eFt 
- Dologi kiadások 
 - Közüzemi díjak (2007. 10.01-2007.12.31) 
 - fűtés        150 eFt 
 - villamos energia          50 eFt 
 - víz- és csatornadíj          30 eFt 
 - közüzemi díjak ÁFÁ-ja          46 eFt 
 - egyéb dologi kiadások 

         (egyszeri feladatok nettó összege az 1.sz. mell. 1. pontja szerinti 
részletezéssel)      375 eFt 

 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja (egyszeri feladatok 20 % áfa-ja)           75 eFt 
- kiadások összesen      1013 eFt 
 
 
3. Forrás oldal 
 

 
- Egyéb saját bevételek (terembérleti díjak)       390 eFt 
- önkormányzati támogatási igény (1013 e Ft – 390 e Ft)                                 623 eFt 
- bevételek összesen    1 013 eFt 


