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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület  2019. június 27-i ülésére 

Sportfejlesztési támogatási szerződés aláírása birkózócsarnokhoz tárgyában 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A Magyar Birkózó Szövetség elnöksége a Kiskunhalasi Birkózó Club kérelme alapján arról 
döntött, hogy a szakági sportfejlesztési keretük terhére a kiskunhalasi birkózócsarnok építés-
hez kapcsolódóan, annak második ütemeként megvalósítandó fejlesztésekre 29 millió forint 
támogatást juttat. 
Az Elnökség döntését megküldte az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős 
Államtitkárságához, ahol a támogatói döntés megszületik. Ezt követően a döntés végrehajtása 
a BMSK Zrt.-hez, mint Beruházási Ügynökséghez kerül, ahol előkészítik a támogatás igény-
bevételének részleteit rögzítő szerződést és azok mellékleteit. 
 
A Kormány korábbi döntése alapján Önkormányzatunknak juttatott 60 millió forintnyi támo-
gatásból elkezdtük a birkózócsarnok építését, a fejlesztés második ütemében a régi épület két 
öltözőjének teljes megújítása és eszközbeszerzések történnének meg. A támogatás összegéből 
várhatóan előleget biztosítanak, a teljes összeg azonban utólagos elszámolású lesz.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármes-
tert, hogy a kiskunhalasi birkózócsarnok II. ütemének fejlesztéshez kapcsolódóan az 
Önkormányzat javára juttatandó 29 millió forint tám ogatási összegről szóló megállapo-
dást aláírja, a megállapodásban szereplő feladatokat végrehajtsa.  
 
Határid ő:   2019. szeptember 30. 
Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 
Határozatról értesül: Csendes Ildikó  osztályvezető helyben 

Tóth Péter osztályvezető    helyben 
Felelős:   Komlósné Dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
Kiskunhalas, 2019. június 18.        
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