
Tárgy: Kiskunhalasi Football Club részére tulajdonosi hozzájárulás beruházás 

megvalósításához a Bundzsák Dezső sportközpont területén  

 

44/2020. (VI.10.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata hozzájárul a mellékelt nyilatkozat szerinti 

tartalommal, hogy a Kiskunhalasi Football Club a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, Kiskunhalas, 2385/4 helyrajzi 

számon nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a címen 

található ingatlanon beruházást valósítson meg. 

2. A melléklet szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírásáról saját 

hatáskörömben gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

A Kiskunhalasi Football Club elnöke Faddi János Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat iránti 

kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat. 

Kérelmében az Önkormányzat hozzájárulását kérte ahhoz, hogy a Kiskunhalas Város 

Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Kiskunhalas, 2385/4 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a címen található Budzsák 

Dezső Sportközpont területén beruházást végezzen. A beruházás az ,,A” pályát érinti annyiban, 

hogy cserepadok és labdafogó háló kerül telepítésre, valamint füvesítés valósul meg, ami növeli 

a sportközpont színvonalát. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

 

Kiskunhalas, 2020. június 10. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

  



Melléklet: 

 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 

(sportszervezeti pályázó, önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén) 

 

Alulírott, Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 

adószáma: 15724904-2-03 képviseli: Fülöp Róbert polgármester), hozzájárulok ahhoz, hogy az 

1/1 arányban tulajdonomban álló, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztály 7. Földhivatalnál 2385/4 helyrajzi számon nyilvántartott, 

természetben 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a címen található ingatlanon a 

KISKUNHALASI FOOTBALL CLUB beruházást valósítson meg.  

 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fent megnevezett ingatlant a beruházás megvalósításától 

számított hét éven keresztül sportcélra használom. 

 

Nyilatkozom, hogy fent nevezett ingatlan tekintetében harmadik személy irányában nem áll 

fenn kötelezettségem, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja.  

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján 

jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez 

szükséges felhatalmazással.  

 

 

Kelt: Kiskunhalas, 2020. június 10. 

 

 

……………………………………….. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 

Fülöp Róbert polgármester 

 


