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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület  2018. május 31-i  ülésére 

Tulajdonosi hozzájárulás edzőterem bővítéshez tárgyban 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 227/2014. Kth. számú elvi és 247/2014. Kth. számú tulajdonosi hozzájá-

ruló döntése alapján a Hardwork Hungary Kft. az általa koordinált „cross-fit” sporttevékeny-

ségnek teret adó épületet épített a Sportközpont épületéhez kapcsolva. 

 

A beruházás a Kft. tulajdonát képezi, az üzemeltetési kérdések vonatkozásában a Kft. megál-

lapodást kötött a Halasi Városgazda Zrt.-vel, mint az ingatlan vagyonhasznosítójával. Az 

együttműködés mindkét fél számára megfelelő módon működik azóta is.  

 

A Kft. bővíteni szeretné tevékenységét, azonos profillal, ehhez az épület bővítése szükséges.  

A tervező a terveket elkészítette. Ezekből kitűnik, hogy a tervezett bővítés a jelenlegivel azo-

nos kialakítású és megjelenésű, a bővítmény alapterülete a meglevő épület déli oldalához csat-

lakozva 245.08 m2.  

 

Az építés megkezdésének feltétele kell legyen, hogy a Kft. a Halasi Városgazda Zrt.-vel, mint 

az ingatlan vagyonkezelőjével hatályos megállapodását a bővítésnek megfelelően aktualizálja.  

 

Mivel a sportintézmény ingatlana Önkormányzatunk tulajdona, ezért az építéshez tulajdonosi 

hozzájárulás megadása is szükséges. 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájá-

rulást ad a Hardwork Hungary Kft.-nek (1054 Budapest, Szemere utca 23. 1. em. 

1.), hogy a kiskunhalasi sportpályán álló edzőtermét 245.08 m2 befoglaló méretű 

acélszerkezetű épületrésszel bővítse a Hórusz Bau Kft. által 2018. február 20-án 

kelt tervdokumentáció szerint. Az építés megkezdésének feltétele, hogy a beruhá-

zó a Halasi Városgazda Zrt.-vel a terület és az öltözőépület használatára vonat-

kozó megállapodását aktualizálja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beruházáshoz szüksé-

ges tulajdonosi jognyilatkozatokat megtegye. 
 

Határidő:   2018. augusztus 31. 

Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős: Tóth Péter osztályvezető 

Határozatról értesül: Hardwork Hungary Kft.  

     1054 Budapest, Szemere utca 23. 1. em. 1. 

    Halasi Városgazda Zrt. helyben 

    Tóth Péter osztályvezető 

Felelős:   Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 

 

Kiskunhalas, 2018. május 22. 

          Fülöp Róbert s.k.  












