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Tárgy:  Békési Szabadidős Lovasklub 
Egyesület kérelme 

Sorszám: IV/3 

Előkészítette:  
dr. Uhrin Anna aljegyző 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. február 12-i soron kívüli ülésére 
 
   

                          Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Békési Szabadidős Lovasklub Egyesületet a LEADER támogatás köréből 35.000.000,- Ft 
támogatásban részesült „Fedett lovarda” kialakítása céljából. A pályázat keretében egy 1250 m2 –es 
csarnok, lelátó résszel, homok padozattal, valamint egy 20 egységből álló napelem rendszer kerül 
megvalósításra. A pályázat megvalósulási határideje 2015. március 31.  

A fedeles lovarda létesítésével Békés Városában tovább bővül a sport és turisztikai kínálat, mely 
összhangban van a város fejlesztési koncepciójával,  így  Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testülete - 431/2014. (XII.8.) határozata alapján - a Békési Szabadidős Lovasklub Egyesületet 5.000.000,- 
Ft –azaz ötmillió forint – visszatérítendő kamatmentes támogatásban részesítette, azzal a feltétellel, hogy 
az Egyesület köteles a támogatás összegét 2015. június 30. napjáig az Önkormányzat részére 
visszafizetni.  Az Önkormányzat a támogatási összeg visszafizetésének biztosítékaként azonnali beszedési 
megbízásra való felhatalmazást, két kézfizető kezes megjelölését és a békési 0752/18. hrsz. ingatlanra 
jelzálogjog bejegyzését kötötte ki.  

Az Önkormányzat a támogatási összeg és járulékai biztosítására, valamint a zálogjog 
érvényesítésével felmerülő költségekre jelzálogjogot alapított a békési 0752/18. hrsz. I.1. ssz. alatt 4152 
m2 területtel felvett kivett tanya, valamint 3.0740 m2, 65,32 AK, legelő (földrészlet összes területe 3.4892 
m2, 65,32 AK) megjelölésű ingatlanra, mely természetben 5630 Békés, VI. kerület tanya 4. szám alatt 
található. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.   

Urkomné Veres Ilona, a Békési Szabadidős Lovasklub képviselője azzal a kéréssel fordult a T. 
Képviselő-testülethez, hogy a testület járuljon hozzá ahhoz, hogy az Önkormányzat követelését biztosító 
jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásban a 2. ranghelyen kerüljön bejegyzésre. Kérelmét azzal indokolta, 
hogy az Egyesület hiteligényt nyújtott be az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezethez, és a pénzintézet 
csak abban az esetben biztosítja az Egyesület számára a hitelt, amennyiben a 0752/18. hrsz. alatti 
ingatlant érintően első ranghelyen kerül bejegyzésre az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 
jelzálogjoga.  

Az Egyesület akként nyilatkozott, hogy amennyiben megkapja az Endrőd és Vidéke 
Takarékszövetkezettől az igényelt 30.000.000,- Ft hitelösszeget, abban az esetben Békés Város 
Önkormányzatának azonnal visszafizeti az 5.000.000,- Ft követelését. A Békés, külterület 0752/18. hrsz. 
alatti „Fedett lovarda” értékbecslő által megállapított forgalmi értéke jelenleg 49.300.000,- Ft, így 
amennyiben a Képviselő-testület hozzájárul a ranghelycseréhez, abban az esetben is jelzálogfedezetként 
biztosítva van az Önkormányzat követelése.  

 
 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 
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Határozati javaslatok: 

 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Békési Szabadidős 

Lovasklub Egyesület (5630 Békés, Csabai utca 9., képviseli: Urkomné Veres Ilona elnök) 
részére Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 431/2014. (XII.8.) határozata 
alapján nyújtott 5.000.000 Ft (azaz ötmillió forint) összegű visszatérítendő támogatással 
összefüggő a természetben a békési 0752/18. hrsz. I.1. ssz. alatt 4152 m2 területtel felvett kivett 
tanya, valamint 3.0740 m2, 65,32 AK, legelő (földrészlet összes területe 3.4892 m2, 65,32 AK) 
megjelölésű ingatlant terhelő bejegyzett jelzálogjogot, az Endrőd és Vidéke 
Takarékszövetkezet által nyújtott hitel és járulékai mértékéig terjedő a békési 0752/18 hrsz-
ú ingatlanra bejegyzendő jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásban Békés Város 
Önkormányzatát a rangsorban megelőzze. 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a 
ranghely-változtatással kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, aláírására.   

 
Határid ő: intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. február 10. 

 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
 
Jogi ellenjegyző 
 

 
Pénzügyi ellenjegyző 
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