
1 

www.budakalasz.hu 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. • +36 26 340-266, 340-514 • info@budakalasz.hu 

 

119/2019. (XI.28.) sz. előterjesztés 

 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. november 28-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a Vidra SE támogatási kérelmének elbírálására 

 

Előterjesztő:  Dr. Göbl Richárd polgármester 
 
 
Készítette:   Pál József főosztályvezető 
 
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
 
 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a Vidra SE támogatási kérelmének elbírálására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Vidra SE támogatási kérelemmel fordult a Budakalász Város Önkormányzatához, melyben 
kéri a 2019. december és 2020. január hónapban kifizetendő edzői díjak 50% mértékű 
támogatását. A fennmaradó 50%-ot a Vidra SE önerőből biztosítja. 
 
Melléklet: kérelem 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására. 
 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidra SE (2011 Budakalász, 
Martinovics u. 9., egyesületi elnök: Elekes Gábor) részére 717.000.- Ft összegű támogatást 
nyújt 2020. március 31-i elszámolási határidővel, a 2019. évi költségvetés polgármesteri 
kerete terhére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
 
Budakalász, 2019. november 22. 

 Dr. Göbl Richárd  
 polgármester 
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VIDRA sE
Vizi Diákok, Roverek, Amatór Sportolók
Sportegyesülete
2011 Budakalász Martinovics u 9.
Levelezési cím:2011 Budakalász Budai út 69.
budakalaszividrak@gmail.com mobil: 7al3309444

Budakalász Önkormányzat
2011 Budakalász
Petőfi tér 1.

Dr. Göbl Richárd polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem

,,Mentőöv Vidráknak"

Tisztelt polgármester Úr!

A Vidrák utánpótlás jégkorong c§apata 2017 januárban alakult meg Budakalászon előzetes
hagyományok nélkül a ,,semmiből", hatalmas lelkesedésselés közösségiösszefogással nagyon sok
önkéntes munkával. Edzőink kitartó munkájának köszönhetően egyre több gyermek szerette meg a
jégkorongozást a Vidráknál és immáron több mint 10 tehetséges játékosunk nagyobb csapatoknál
folytatja is azt eredményesen. A hazai, budakalászi 17,5x30 m nagyságú pályán a sikeres TAo
pályázati részvételnek köszönhetően számos fejlesztést hajtottunk végre, melynek eredménye a jó
minőségű jégkészítést biztosító Zamboni rolba beszerzése, sátodedés kialakítása, palánk és
hűtőkorszerűsítés, stb. Az elmúlt évek beruházásaíra, a működési feltételek biztosítására azonban
összes eddigi tartalékait felhasználta egyesületünk.

A TAO törvény idén életbe lépő változásai azonban frissen alakult jégkorongcsapatunk további
mŰködését, további létét veszélyeztetik. A cégektől befolyó TAO támogatások beérkezése ugyanis
csak seezon végén, 2020 június hó második felében várhatóak. A további megfelelő szintű szakmai
színvonal biztosításához elengedhetetlenül szükséges tapasztalt edzőink munkájának stabil,
rendszeres , havonkénti díjazása.

A továbbiTAO támogatások megszerzése és az idei elfogadott TAO pályázatunk sikeres teljesítése
és elszámolása a budakalászi Közösségi Műjégpálya hosszútávú működését is szolgálja, A TAo
pályázat elszámolásának feltétele, hogy a Vidrák jégkorongcsapata a Magyar Jégkorong Szövetség
által kiirt bajnokságban 3 utánpótlás korosztályban eredményesen szerepeljen. Ehhez rendszeres
edzések szükségesek, aminek feltétele az edzők havi munkadüának stabi] és rendszeres kifizetése,
Jelen helyzetünkben ezt nem tudjuk biztosítani, ezért kérjük ti§ztelt polgármester úr segítségét *
mentőövként. A VlDRA SE átmeneti pénzügyi likviditási zavarának megoldása nemcsak az egyre
nÖvekvő létszámú jégkorongcsapatnak jelent támogatást, hanem a helyi iskolák diákjai a helyi
családok és közösségek egészséges életmódját és téli szabadidős sportolását is szolgáüa.
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Költségvetés:

Edzőink a hazai a budakalászi pályín hetente 3x3 órás időtartamban, hétvégén az újpesti
Jégcentrumban nagy pályán h€ti 1,5 óra időtartamban tartanak edzéseke| valamint átlagosan
kéthetente az MJSZ bajnoki mérkőzéseire kí,serik a korosztályos csapatokat, mely további közel egy
napos elfogíaltságot jelent.

Fentiek alaPján az edzőidíjak két havi kifizetésének 50%-os önkormányzatitámogatását kérjük az
alábbiak szerint:

Edzőí díjak:

7t7oao
forrás 7§aao

összesen 1434000

KérjÜk tisztelt polgármester urat, hogy a fentiekre tekintettel 7L?.?m Ft összeggel * mentőövként
- a budakalászi vidrák további működését támogatni szíveskedjen!

Budakalász, 2019. november 21.

Tisztelettel:

Elekes Gábor
egyesületielnök

Edző neve Korosztály Képesítés Havi
dijazás

Járulékok össz
költség
havonta

Összkóltség
201.9,dec.-

2020,január
Botlik Tibor U8,La,L2 B licence 300.o00 58.500 358.500 7uaao
Gál Tamás U8, to,72 B íicence 300,000 58,500 358.500 7t77oa
összesen 1434000
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