
 1 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Békési Kajak – 

Kenu Club által a Magyar Kajak - Kenu 

Szövetség fejlesztési pályázatára 

benyújtott pályázatának megvalósításához 

Sorszám: IV/6 

Előkészítette:  

Kálmán Tibor sportreferens 
Döntéshozatal módja: 

Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 

Bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. augusztus 29-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyszeri támogatást nyújtott a Magyar Kajak – 

Kenu Szövetségnek. Ennek a támogatásnak a terhére a Szövetség pályázatot írt ki a 

tagszervezetei részére. A Békési Kajak – Kenu Club is sikeresen pályázott, és a pályázat 

keretében 2.988.424.- forintot fordít a Tátra utca 36. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú 

Csónakházra és a vízre szálláshoz szükséges stégre. A tavasszal elindított DAOP-5.1.3-11-

2011-0055 kódszámú pályázat felújítási munkálatainak megvalósítása során kerültek 

napvilágra olyan nem tervezett, és szükséges kiadások, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy 

a DAOP-os pályázat megvalósítható és teljes értékű legyen. Ezért a Szövetség felé 

benyújtásra került pályázat egy része a DAOP pályázat kiegészítése, segítségével még 

optimálisabbá tehető a klub oktatási, nevelési, képzési, szolgáltatási színvonala. 

A klub vezetése azzal a kéréssel fordult a T. Képviselő-testület felé, hogy a klub és az 

Önkormányzat között 2012. november 27-én kötött haszonkölcsön szerződést a szerint 

módosítsa, hogy a klub és a Szövetség között megkötésre kerülő szerződés dátumát követő 10 

évig a haszonkölcsön szerződés rendes felmondással történő megszüntetésének, vagy 

valamely fél szerződéstől való egyoldalú elállásának lehetőségét a két fél közös 

megegyezésével kizárja, mivel ez a Szövetséggel kötendő szerződés feltétele. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent részletezett pályázatot támogassa, járuljon hozzá 

a korábban megkötött haszonkölcsön szerződés módosításához. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

Határozati javaslatok: 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Kajak - Kenu Club 

által megnyert, a Magyar Kajak – Kenu Szövetség által kiírt fejlesztési 

pályázatban foglalt - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Békés, 

Tátra u. 36. szám alatt található ingatlant érintő - fejlesztések megvalósításához, 

aktiváláshoz, fenntartásához hozzájárul.   

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Békési 

Kajak - Kenu Club az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Békés 

belterület 1151 hrsz-ú, természetben Békés, Tátra u. 36. szám alatt található 
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ingatlanon a Békési Kajak - Kenu Club által megnyert, a Magyar Kajak –Kenu 

Szövetség által kiírt fejlesztési pályázat megvalósításához szükséges felújítási, 

korszerűsítési, átalakítási, bővítési vagy egyéb munkálatokat elvégezze, azzal, 

hogy a Békési Kajak - Kenu Club a Tátra u. 36. szám alatti ingatlan felújításával 

összefüggő értéknövelő beruházás megtérítésére nem tarthat igényt. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét a 

határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződést módosító okirat 

aláírására.  

 

 

Határidő: intézkedésre azonnal 

Felelős:                   Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2013. augusztus 23. 

       

            Izsó Gábor  

          Polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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Haszonkölcsön szerződést módosító okirat 

(tervezet) 
 

Amely létrejött egyrészről Békés Város Önkormányzata (székhelye: 5630 Békés, Petőfi u. 

2., adószám: 15725060-2-04, képviseli: Izsó Gábor polgármester), mint haszonkölcsönbe adó, 

(a továbbiakban: Kölcsönadó), 

 

Másrészről Békési Kajak – Kenu Club (székhelye: 5630 Békés, Tátra utca 36., adószáma: 

18374003-1-04, képviseli: Dr. Nagy György elnök), mint haszonkölcsönbe vevő 

(továbbiakban: Kölcsönvevő) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2012. november 27. napján létrejött módosított egységes 

szerkezetű haszonkölcsön szerződés 7. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 

„7. Kölcsönadó a Kölcsönvevő által megnyert DAOP-5.1.3-11-2011-0055 pályázatban (a 

továbbiakban: pályázat), és a Magyar Kajak – Kenu Szövetség fejlesztési pályázatában foglalt 

- az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Békés, Tátra u. 36. szám alatt található 

ingatlant érintő - fejlesztések megvalósításához, aktiválásához, fenntartásához hozzájárul. 

Felek megállapodnak, hogy a közöttük létrejött haszonkölcsön szerződés rendes felmondással 

történő megszüntetésének, vagy valamely fél szerződéstől való egyoldalú elállásának 

lehetőségét közös megegyezésükkel kizárják a pályázatok fenntartási időszakának végéig, 

2023. 12. 31-ig.” 

 

2. A szerződés egyéb pontjai változatlan formában hatályban maradnak. 

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete …./2013.(VIII.29.) számú határozatával 

jelen módosítást jóváhagyta és felhatalmazta polgármesterét a megállapodást módosító okirat 

aláírására. 

 

4. Jelen megállapodás az aláírása napján lép hatályba. 

 

5.Jelen megállapodást a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, 5 (darab) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

Békés, 2013. augusztus 30. 

 

 

………………………… …………………………… 

Kölcsönadó Kölcsönvevő 

  

……………………….. ……………………….. 

Jogi ellenjegyző Pénzügyi ellenjegyző 

 


