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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének
Budapest

Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Ungár Péter (LMP)
országgyűlési képviselő ,,Hogyan lesz megoldva a szombathelyi Haladás Stadion
működtetése?" című, K/1808. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. október 19.
Tisztelettel:
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Ungár Péter
országgyűlési képviselő részére
LMP
Budapest
Tisztelt Képviselő Úr!
Az Ön által feltett ,,Hogyan lesz megoldva a szombathelyi Haladás Stadion működtetése?"
című írásbeli kérdésre - Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából - az alábbi választ
adom.
Tekintettel arra, hogy a sportlétesítmény nem képezi az állam tulajdonát, a működtetésre
vonatkozóan a tulajdonosi jogokat gyakorló Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzatától (továbbiakban: Önkormányzat) kapott információk alapján a
következőkről tudom tájékoztatni. A Sportkomplexumot üzemeltető Haladás
Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. a létesítmény működtetését a felhasználókkal
megkötött bérleti szerződésekből befolyó bérleti díjakból biztosítja. A működtetés
szempontjából lényeges garanciát jelent továbbá az Önkormányzat tulajdonosi szerepéből
eredő fenntartási kötelezettsége. Az Önkormányzat ugyanis kiemelt feladatának tekinti a
patinás szombathelyi sportegyesületek infrastrukturális feltételrendszerének biztosítását.
Egyébiránt pedig a Társaság részéről a tulajdonos Önkormányzat felé veszteségfinanszírozási
igény eddig nem merült fel.
Felhívom szíves figyelmét arra is, hogy a kérdésében említett beruházás során nem csupán
labdarúgó stadion, hanem mintegy 3000 négyzetméter alapterületű, kétszintes, a városvezetés
számára kiemelt fontossággal bíró, a jövő évben a 100 éves évfordulóját ünneplő Haladás
VSE több mint 10 szakosztályának otthont biztosító multifunkcionális sportcsarnok is épült,
XXI. századi körülményeket biztosítva az itt sportoló több száz gyermeknek és profi
versenyzőnek. A sportcsarnok többek között alkalmas NB l-es futsal, röplabda és kézilabda
mérkőzések, továbbá egyéb (adott esetben nemzetközi) rendezvények lebonyolítására is.
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