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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2018. december 13-i ülésére 
A Kiskunhalas Birkózó Club fejlesztése a Bundzsák Dezső Sportközpontban tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata – együttműködve a Magyar Birkózó Szövetséggel – 61 millió 
támogatást kapott a Bundzsák Dezső Sportközpontban építendő birkózócsarnok megvalósítására. A 
beruházás előkészítése folyamatban van, jelenleg a közbeszerzési eljárás értékelési szakaszában 
járunk, a kivitelezővel várhatóan néhány héten belül szerződést kötünk. 
 
A megépülő csarnokhoz kapcsolódó, a jelenlegi főépületben található két öltözőhelyiség felújítása 
nem része a csarnoképítési beruházásnak. Az eredeti tervektől eltérően, az építőipari 
költségemelkedés miatt az öltöző felújításokkal csökkentenünk kellett a műszaki tartalmat. A halasi 
egyesületnek azonban lehetősége van a Magyar Birkózó Szövetséghez támogatási igényt benyújtani 
a 2019. évi fejlesztési keret terhére. Az igénybejelentés mellé csatolni kell a fejlesztendő ingatlan 
tulajdonosának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéssel érintett épületet 15 év 
időtartamra biztosítja az egyesület és a birkózósport részére. Amennyiben az egyesület a Szövetség 
részéről támogatásban részesül, úgy lehetőség lesz az eredeti elképzelés teljes körű megvalósítására.  
 
Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy a támogatási igény benyújtásához szükséges 
nyilatkozatokat megtehessem. 
 
 
Határozati javaslat: 
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Kiskunhalasi Birkózó Club a Bundzsák Dezső Sportközpont főépületében található két 
öltöző felújítását, iroda és raktár kialakítását, valamint birkózószőnyeg beszerzését 
célzó támogatási igényt nyújtson be a Magyar Birkózó Szövetséghez.  

2. A Képviselő-testület a támogatásból megvalósítandó fejlesztéshez a tulajdonosi 
hozzájárulást megadja, a megvalósuló fejlesztés legalább 15 évig történő 
fenntartásához az ingatlant biztosítja.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási igény benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére, a támogatási szerződés aláírására és a 
megvalósításhoz szükséges tevékenység lebonyolítására. 

 
Határid ő:   2018.december 31. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Halasi Városgazda Zrt. Kiskunhalas, Bem u. 1-3. 

Tóth Péter osztályvezető 
    Csendes Ildikó osztályvezető 

Kiskunhalasi Birkózó Club, 6411 Zsana, I. körzet tanya 1. 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
Kiskunhalas, 2018. december 04. 
 
        Fülöp Róbert s.k. 


