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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2018. augusztus 31-i rendkívüli ülésére 
Tulajdonosi hozzájárulás rekortán pálya építéséhez 

tárgyában 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési program” megnevezéssel kültéri 
kézilabdapályák építésére, a meglévő kézilabdapályák felújítására irányuló, új országos programot 
indított meg. A Fejlesztési Programot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatja, a támogatás 
intenzitása 100%.  

 
A Fejlesztési Programmal érintetett ingatlanok között a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az 
Önkormányzatunk tulajdonában és a Kiskőrösi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő 
2604/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 6400 Kiskunhalas, Szász Károly utca 21. 
szám alatt fekvő ingatlant is megjelölte. Így lehetőség nyílt arra, hogy a Bibó István Gimnázium 
udvarán, a jelenlegi aszfalt burkolatú pálya helyén rekortán burkolatú, kültéri kézilabdapálya 
létesüljön. 

 
A beruházó a Kézilabda Szövetség, az elkészült pálya tulajdonjoga térítésmentesen az 

ingatlan tulajdonosának, jelen esetben Önkormányzatunknak a tulajdonába kerül majd, a pálya 
fenntartása a vagyonkezelő feladata lesz, tehát Önkormányzatunknak anyagi terhet sem a 
beruházás, sem a fenntartás nem jelent. 

 
Kérem a Képviselő-testületet a pályaépítéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására és 

felhatalmazást kérek arra, hogy a beruházás létrejöttéhez szükséges háromoldalú megállapodást, 
annak esetleges módosítását aláírjam, a pálya megvalósításához szükséges további 
jognyilatkozatokat megtegyem. 

 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Bibó István 
Gimnázium udvarán a Magyar Kézilabda Szövetség rekortán burkolatú kültéri 
kézilabdapályát építsen, egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházás kereteire és 
az elkészült pálya vagyonjogi rendezésére vonatkozó, a Magyar Kézilabda Szövetség, a 
Kiskőrösi Tankerületi Központ és az Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodást – 
annak esetleges módosítását - aláírja, továbbá a pálya megvalósításához szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Határid ő:   2018. szeptember 30. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül:  Tóth Péter osztályvezető 

  Cendes Ildikó osztályvezető 
  Kiskőrösi Tankerületi Központ, 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. 

Felelős:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2018. augusztus 23. 

                         Fülöp Róbert s.k.  


