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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Kézilabda Szövetség felmérést végzett a kézilabda sportágban érintett 

sportszervezetek létesítmény helyzetéről. Konzultáció történt a megyei és regionális 

vezetőkkel, szakemberekkel az érintett települések vezetőivel, melynek során figyelembe 

vételre került, hogy melyik térségben hány klub, szakosztály és iskola számára jelent 

megoldást egy-egy munkacsarnok. Fontos szempont volt, hogy a mindennapos testnevelés 

helyi infrastrukturális biztosítását is szolgálhassák a megépülő sportlétesítmények azokon a 

településeken, amelyeken ez jelenleg nem maradéktalanul megoldott. Mindezen földrajzi, 

sportszakmai és oktatásügyi szempontok mérlegelésével, összegzésével került kialakításra az 

a javaslat, amely az MKSZ meggyőződése szerint a jelen helyzetet és a jövő lehetőségeit 

tekintve is optimális. 

A Magyar Kézilabda Szövetség 2015. november 27. napján tartott küldöttgyűlésén 

ismertetésre került az a 60 helyszín, ahol a Magyar kormány támogatásával kézilabda 

munkacsarnok megépítése valósulhat meg. A 60 db helyszín között Békés városa is szerepel, 

a beruházások több ütemben kerülnek lebonyolításra. 

Az MKSZ önkormányzatunktól kéri a beruházás támogatását, az ehhez szükséges 

telek biztosítását és elkészülte után az üzemeltetés vállalását. 

A munkacsarnok helyszínéül több lehetséges telket is megvizsgáltunk: 

1. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola területén nem fér el a 

létesítmény. 

 
 

2. A sportpályán az öltöző épület mögötti telek alkalmas a csarnok építésére, hátránya, hogy 

a mindennapi testnevelésórák megtartására távol fekszik a Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolától. 
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3. Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet melletti üres önkormányzati telken való 

építkezésre szűkös a rendelkezésre álló terület, illetve annak későbbi értékesítésének gátat 

vetne. 

 
 

4. A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola déli része mellett 

eladóvá vált telek megszerzése mintegy 60 millió forintba kerülne, illetve az ott lévő 

zöldfelület egy részének igénybe vétele miatt a településrendezési eszközöket is 

módosítani kellene. A távolság az iskolától nem számottevő. 

 
 

5. A Fáy utcának a Csók utcai gyaloghídtól északra eső területe alkalmas az építkezésre, de a 

településrendezési eszközöket módosítani kell. A távolság az iskolától nem számottevő. 

 
 

 A lehetséges helyszíneket megvizsgálva javasoljuk a 2290 hrsz-ú Fáy utcai 

ingatlanrész szükséges területét felajánlani a munkacsarnok építésére. 

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

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség 

által építendő munkacsarnok építését támogatja, helyszínéül a Békés, Fáy utcai 2290 

hrsz-ú területből az építkezéshez szükséges nagyságú területet biztosítja. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség 

által építendő munkacsarnok üzemeltetését megépültével biztosítja. 

 

Határidő: Értelem szerint 
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Békés, 2016. március 21. 
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