
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2019. szeptember 26-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
167/2019. Kth. 
Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület részére 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó 
Egyesület részére megadja a Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1., 2524/6. hrsz-ú ingatlanon 
tornaterem kialakítását, létesítményhasználatot szolgáló eszköz- vagy sporteszköz beszerzését, 
uszoda kiszolgáló helységeinek fejlesztését lehetővé tevő módosított tulajdonosi hozzájárulást, 
illetve felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat aláírására. 
 
 
Határidő: 2019.szeptember 30. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület, 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/A. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó s.k. 

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Tapodi Attila s.k.      Vincze Attila s.k.  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 2019. szeptember 27. 

 

 

 

 



 

 

NYILATKOZAT 1 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI ) részére 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, 6400 Kiskunhalas, hősök tere 1. – a továbbiakban: 

Tulajdonos - tudomással bír arról, hogy a MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 

2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának a támogatása keretében, az 

EMMI a központi költségvetésből származó forrás terhére biztosítandó pénzügyi 

támogatásban kívánja részesíteni a Magyar Úszó Szövetség 2018. évi fejlesztési 

elképzeléseinek a megvalósítása érdekében, a Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület, 

6400 Kiskunhalas, Kertész u. 28/A., 

képviseli: Juhászné Kleczli Katalin, elnökhelyettes 

- a továbbiakban: Kedvezményezettet, a „Halasthermál Gyógyfürdő, Kiskunhalas - 

konditerem kialakítás + klíma 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder István u. 1., hrsz: 

2524/6” sportlétesítmény-fejlesztés  megvalósításához.  

Az EMMI, illetve az EMMI által kiválasztásra kerülő szervezet által (a továbbiakban 

bármelyik: Támogató) a támogatás biztosítása történhet a sportlétesítmény-fejlesztés 

költségeinek a teljes vagy részbeni támogatásával (a továbbiakban: EMMI támogatás).    

A sportlétesítmény-fejlesztés helyszíne (Ingatlan(ok) (amennyiben ugyanaz a 

sportlétesítmény-fejlesztés több ingatlant érint, a rovatok „Ingatlan2” és így tovább 

ismételendőek és Ingatlanonként kitöltendőek)2: 

Ingatlan 1. – megnevezése: Halasthermál Gyógyfürdő 

Helység: Kiskunhalas 

Helyrajzi szám: 2524/6 

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyezett cím 

(amennyiben van): 

Nagy Szeder István utca 1. 

Tulajdonos tulajdoni hányada: 6619/10000 

 

A Tulajdonos képviseletében Fülöp Róbert, polgármester, mint a Tulajdonos önálló 

képviseletére jogosult, a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fenti 

sportlétesítmény-fejlesztés a fentiek szerinti EMMI támogatása esetén, a Tulajdonos 

biztosítja az Ingatlan(ok)on a sportlétesítmény-fejlesztés Kedvezményezett általi 

megvalósítását és gondoskodik a megvalósított fejlesztés, illetve a fejlesztéssel érintett 

Ingatlan(ok) sportcélú fenntartásának, üzemeltetésének, a támogatás felhasználására 
                                                 
1 Négy (4) példányban kérjük aláírni és kettő (2) példányt, a mellékletekkel a BMSK Zrt.-nek visszajutatni    

2 Kérjük mellékelni az Ingatlan(ok) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapj(ai)t  



 

 

vonatkozó Kedvezményezetti beszámolónak, elszámolásnak a Támogató általi 

jóváhagyásától számított 15 (tizenöt) évig történő, folyamatos biztosításáról.  

Kijelentem, hogy a tulajdonomban levő Ingatlan(oka)részt érintően harmadik 

személy(ek)nek, akár az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzetten, akár az ingatlan-

nyilvántartáson kívül, nincsen olyan joga, követelése, ami a Tulajdonos fenti 

kötelezettségvállalásának a teljesítését akadályozza, illetve kizárja, illetve az ilyen 

jogosult(akk)al a fenti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges megállapodás(oka)t a 

Tulajdonos, olyan időben, hatállyal és feltételekkel, hogy az(ok) a sportlétesítmény-

fejlesztést ne akadályozzák, illetve hiúsítsák meg, megköti. 

Tulajdonos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EMMI támogatásra vonatkozó szerződés 
megkötésére, a támogatás folyósítására és felhasználására a jelen nyilatkozata szerinti 
kötelezettségvállalására tekintettel kerülhet sor, ezért a kötelezettségvállalásának a 
megszegése esetén, a Kedvezményezett a támogatástól eleshet, illetve a támogatás és 
járulékai visszafizetésének a kötelezettsége és egyéb hátrányos jogkövetkezmények 
sújthatják, amelyekből folyó igény(ei)t érvényesítheti a Tulajdonossal szemben. 

Tulajdonos és Kedvezményezett a sportlétesítmény-fejlesztésre vonatkozó, a jelen 

nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben, külön szerződésben állapodnak meg. 

 

 

P.H. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Kiskunhalas Város Önkormányzata  

Képv.: Fülöp Róbert  

polgármester 

Tulajdonos 

Dátum:____________ 
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___________________________________ 

Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület 

Képv.: Juhászné Kleczli Katalin 

 elnökhelyettes 

Kedvezményezett 

Dátum:_____________ 

 

 
 


