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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. január 19-i rendkívüli ülésére 

Pályázat benyújtása a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási 

Programjához tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) folytatva a 2017/2018-as támogatási 

időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztéseket, újabb tornaterem/tornacsarnok felújítási 

programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg. A pályázat meghirdetésének konkrét célja 

a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokok, tornatermek korszerűsí-

tése, és ezáltal a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág 

tömegesítésének elősegítése érdekében. A Képviselő-testület 287/2016. Kth. számú határozata 

alapján az MKSZ beruházásában sikeresen megvalósult a Kossuth utcai, jelenleg a Szakkép-

zési Centrum kezelésében álló tornacsarnok felújítása, korszerűsítése. Ennek keretében többek 

között fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, nyílászáró-csere történt meg. 

 

Az MKSZ programja folytatódik, az új kiírás további fejlesztésekre ad lehetőséget. A va-

gyonkezelő tájékoztatása szerint a csarnok padlóburkolatának cseréjét és a tető szigetelését 

időszerű elvégezni. Az elnyerhető támogatás mértékének felső határa pályázónként 130 millió 

forint. Az új pályázat keretében elvégzendő munkák pontos műszaki tartalmának megfogal-

mazása és a költségvetés kimunkálása folyamatban van. 

 

A támogatás feltétele, hogy az erről szóló megállapodás megkötését követően a teljes bruttó 

beruházási összeg 30%-át az MKSZ által megjelölt számlára kell megfizetni. Az előzetes tár-

gyalások során a Szakképzési Centrum ismét vállalta az Önkormányzat által megfizetendő 

önrész felének megfizetését. Így Önkormányzatunk összességében 15 %-os önrész terhe mel-

lett juthat hozzá a fejlesztéshez. A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a Ma-

gyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel szakmai megállapodást 

kössön. Ez a korábbi pályázatban megtörtént. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy legfeljebb 130 millió forint becsült beruházási összegig 

adjon felhatalmazást a pályázat benyújtására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármes-

tert, hogy Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Felújí-

tási Programjához a Kossuth utca 23. szám 4802/2 hrsz alatti ingatlanon álló tornacsar-

nok felújítását célzó pályázatot nyújtson be legfeljebb 130 millió Ft tervezett beruházási 

összeggel, a pályázat benyújtásához szükséges együttműködési megállapodásokat aláírja 

és a szükséges nyilatkozatokat megtegye, valamint a pályázat benyújtáshoz szükséges 

forrást a költségvetésben biztosítsa. 

 

Határidő:   azonnal 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető     

Határozatról értesül: Csendes Ildikó osztályvezető helyben 

Tóth Péter osztályvezető    helyben 

Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2018. január 12.        

 

                           Fülöp Róbert s.k. 


