
1 
 

Tárgy:  Békési Férfi kézilabda Kft kérelme Sorszám: IV/ 

Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző 
Holopné dr. Sztrein Beáta 
osztályvezető-helyettes 
Gazdasági Osztály 
 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

Véleményező 
bizottság: 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
Pénzügyi Bizottság 
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2015. december 2-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Békési Férfi Kézilabda Kft (továbbiakban: kérelmező) képviseletében Polgár Zoltán 

ügyvezető elnök 2015. november 19. napján kelt, az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel 
fordult Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez.   

 
A kérelmező a Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, - általa 

bérelt- 5630 Békés, Csíkos u. 4. szám (hrsz: 5612/B/1) alatti sportcsarnok és sportudvar 
megnevezésű ingatlanon szeretne felújítást végezni. A felújításra a 2014-2015-ös TAO 
pályázat nyújt lehetőséget. A pályázat keretében a kérelmező 70 %-os támogatást igényel, az 
elvégzendő munkálatokra 30 % önrészre van szüksége. Az érintett ingatlan felújításának 
kiadása – sportlétesítmények felújítása – az elfogadott 2015. évi költségvetésben szerepel. 

 
A kérelmező által elvégzett felújítások nem érintik az épület tartószerkezetét, a Békési 

Polgármesteri Hivatal Építésügyi Hatósága által a 5735-1/2014. engedélyszámon kiadott 
igazolás alapján nem engedélyköteles tevékenységek.  

 
A felújítás az alábbi munkálatokat tartalmazza:  

Csatornázás, a tetőszerkezet javítása, ezen belül tető fóliázása, ellenlécezése, zsindelyfedése, 
deszkázása, felülvilágító cseréje, épületben található öltöző felújítása, és javítása.  
A felújítás befejezésekor a beruházás értéke az ingatlanon aktiválásra fog kerülni. 
 

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

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Férfi Kézilabda 
Kft (5630 Békés, Jantyik. u. 21-25 ügyvezető: Polgár Zoltán) részére 7.660.879,- 
Ft összegben fejlesztési támogatást biztosít a 2014-2015-ös TAO pályázat 
megvalósításához szükséges önerő céljából.  

2. A támogatás folyósításának feltétele a pályázat megvalósításához szükséges 
támogatás megszerzésének igazolása.  

3. A támogatás forrását a 2015. évi költségvetésről szóló 8/2015. (II.26.) 
önkormányzati rendelet 4. melléklet II/1. sora- sportlétesítmények felújítása 
felhalmozási kiadás – biztosítja, melyre a tarhosi ingatlanokból származó bevétel 
nyújt fedezetet.  

 

Határid ő:              értelem szerint 

Felelős:                  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2015. november 26. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

 

 

Jogi ellenjegyző 

 
Pénzügyi ellenjegyző 
 
 
 




