
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Szabados Ákos Polgármester.Úr!

Tisztelt Polgármester Úr!

Az ESMTK vezetése nevében tájékoztatom , egyben kéréssel fordulok Ön és a Képviselő Testület

felé,hogy a külső medencére a már elnyert és összegyűjtött TAO támogatást a meglévő Pesterzsébeti

uszoda felújítására energetikai beruházásra felhasználhatjuk. / előzetes személyes megbeszélések

alapján az MVLSZ valamint EMMl /.

Az MVLSZ felé történő kérelemhez szükséges a Képviselő Testület tulajdonosi hozzájárulás megadása.

Az általunk leadott sportfejlesztési program becsült költségét a pro8ram elemekkel foglalkozó cégek

iránymutatóként adták meg,l azidő rövidsége miatt nem konkrét adatok/

Természetes hogy a beruházás ütemezést és az elkészült tervek alapján a valóságnak megfelelő

költségvetéssel a Testületet tájékoztatva és annak jóváhagyásával indítanánk / megjegyezném, hogy

akár programelemeket lehagyva il. módosítva a 390 millió forint beruházás összege nem változna./

Kérem T. Polgármester Urat, és T. Képviselő Testületet hogy az Uszoda felújítási és energetikai

megtakarítási beruházáshoz tulajdonosi hozzájárulást megadni szíveskedjenek. / a jelzett

programelemeket rövid és középtávú időn belül szükséges lenne elvégezníaz uszoda,probléma

mentes működése érdekében,/

Kérésünk megértését és támogatását előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Ensébeti §partacus_Munkás Testedzű Kör
EsMTK

l204_8uri_apest. Ady E. u. 
.l50,
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Tárgy: Sportfejlesztési program módosítása iránti kérelem

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat|

Alulírott Harót János e|nök, az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör (székhely: 1204 Budapest,
Ady Endre út l50., a továbbiakban: ESMTK) képviseletében az alábbi

kérelemmel

fordulok a t. címzetthez,

Az ESMTK belSFP-0lI2Ir12016/MVLSZ szám alatí sportfejlesáési program jóváhagyása iránti
kérelmet terjesztett elő a Magyar Vízilabda Szövetségnél (a továbbiakban: MVLSZ). Az ESMTK a
sportfejlesztési program részeként egyebek mellett tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(utófinanszírozott ingatlan) jogcímen igényelt tamogatást, mely vonatkozásban az NNLSZ a
sportfej lesztési programot j óváhagyta.

A jóváhagyást követően Budapest Főváros XX, Kerület Pesterzsébet Önkormányzata (Önkormányzat)
az eredetileg tewezett, új, fedett uszoda megépítésére vonatkozó tulajdonosi hozzájárulását
visszavonta. \t

A kialakult helyzetben a ESMTK arra kényszerül, hogy a sportfejlesztési programot akként módosítsa,
hogy új, fedett uszoda építése helyett a meglévő létesítmény energetikai felújítását végezze el
ugyanírzon területen.

A meglévő műszaki tartalom a következő programelemekre módosulna, ugyanazon területen a 1204
Budapest, Zodony utca l . (HRSZ: 17018'7l91) alatt:

Programelem megnevezése Beruházás becsült költsége
(bruttó. millió forintban)

Hőszivattyú l04
Napelem kiserőmű telepítése I4,5

Napkollektor 70,5

I(azáncsere 26
Aramellátás biztonságának növelés 15

Tetókorszerűsítés 70
V i lágítástechn ikai korszerúisítés 80
Légtechn i ka korszerűsítés 5l
Beléptető rendszer korszerűs ítés 7
y ízfelhasznál ás opti ma l izálása 45
oltözőszekrény csere 20
Nyílászárók korszerűsítése, üvegfelületek hővisszanyerő
fel ületének növelésével

20



Hővisszanyerő rendszer. klimatizáló rendszer feilesáése 20
Burkolati javítások, fejlesztések miatti átalakítások utáni festés
mázolás

20

Tervezés 30
Műszaki ellenőrzés 6
közbeszerzés J

A programelemek megvalósítását az ESMTK a táblázatban történő felsorolás sorrendjében tervezi
megvalósítani.
Valamennyi beruházási elem a meglévő épület olyan irányú fejlesztését eredményezi, hogy a

késóbbiek során a létesítmény üzemeltetését gazdaságosabban lehessen megoldani.
Az energiafelhasználást a vízfelhasználást nagymértékben csökkentenék a fent megnevezett
beruházási projektelemek.

A sportfej lesztési program 602 millió forint éftékű beruházásra ad lehetőséget.
Jelenleg 275 milrliő forintnyi támogatás került begyűjtésre. Ez 390 millió forintnyi beruházás
megvalósításához nyújt lehetőséget. Ehhez az Önkormányzat részéről 98 millió forintnyi támogatást
igényelne az ESMTK. A többi támogatás összegyűjtését az ESMTK a jelenlegi 275 milliő forintnyi
fonás felhas ználásáig nem tervezi.

Kérjük a Tisztelt képviselő testületet a fent megnevezett projektelemekhez történő elfogadását és a
sportfejlesáési program módosításához szükséges tulajdonosihozzájárulás megadását,

Amennyiben a t. Önkormányzat a kérelem elbírálásához, illetve a fenti kérdés megválaszolásához
további adatszolgáltatást tart szükségesnek, készséggel állok rendelkezésükre.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

Budapest, 20l8. június l 1,

Tisztelettel,
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