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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő – testület 2021. szeptember 30-án tartandó ülésére 

Tulajdonosi hozzájárulás a Szilády RFC-nek épületek létesítéséhez a Bundzsák Dezső 

Sportközpontban tárgyában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szilády Református Futball Club a Bundzsák Dezső Sportközpont „C” pályája mellett to-

vábbi fejlesztéseket tervez.  

A pálya mellett található lelátóhoz hasonló kialakítással további két fedett lelátót szeretnének 

építeni, valamint a területen álló tárolóépületet kívánják bővíteni két garázzsal, melyek a pá-

lyafenntartáshoz szükséges eszközök biztonságos tárolását biztosíthatják, valamint lehetősé-

get teremtenek a sportolók szállításához használt két kisbusz biztonságos tárolására. A terve-

zett épületek elhelyezkedését a 2. mellékelt szerinti helyszínrajz ábrázolja. 

Az RFC az elmúlt években több infrastrukturális fejlesztést hajtott végre: lelátó építés, öltöző-

épület építés, parkoló és pályavilágítás kialakítása. Ezt a sort folytatnák most, ehhez kérik a 

területtulajdonos hozzájárulását. A beruházáshoz az RFC az Önkormányzattól anyagi hozzá-

járulást nem igényel. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfoga-

dására. 

Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halas-Terv Bt. által 

2021. augusztusban készített tervek alapján az 1. melléklet szerinti nyilatkozattal 

hozzájárul ahhoz, hogy a Szilády Református Futball Club a Bundzsák Dezső 

Sportközpont területén két új fedett lelátót építsen, valamint a meglevő tárolóépületet 

két gépkocsitároló helyiséggel bővítse. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a mellékletben lévő nyilatkozat aláírására, és a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgár-

mestert, a határozati javaslat 1. pontjában szereplő beruházás üzembe helyezését 

követő 30 napon belül az Önkormányzat és a Szilády Református Futball Club között 

a beruházás értékéről szóló megállapodás aláírására, valamint a szükséges jognyilat-

kozatok megtételére. 

 

Határidő:    2022. május 31. 

Felelős:    Fülöp Róbert polgármester 

Végrehajtásért felelős:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 

Határozatról értesül:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető  

Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodása osztályvezető 

Szilády Református Futball Club 

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14. 

Felelős:    Kollerné Dr. Lengyel Linda jegyző 

Kiskunhalas, 2021. szeptember 29.       

                                                                                                           Fülöp Róbert s.k. 
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1. Melléklet: 

NYILATKOZAT 

Alulírott Fülöp Róbert, mint Kiskunhalas Város Önkormányzatának (cím: 6400 Kiskunhalas, 

Hősök tere 1.; a továbbiakban: „Önkormányzat”) polgármestere a jelen nyilatkozat aláírásá-

val az alábbi kijelentéseket és kötelezettségvállalásokat teszem: 

Kijelentem, hogy az Önkormányzat hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Kiskunhalasi Szilády 

Református Futball Club (székhely: 6400, Kiskunhalas, Kossuth utca 14.; képviselő: Vincze 

Attila a továbbiakban: „Sportszervezet”) az Önkormányzat kizárólagos, 1/1-ed arányú 

tulajdonában álló Kiskunhalasi Járási Hivatal Földhivatala által 2385/4 hrsz. alatt 

nyilvántartott és természetben 6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a. szám alatt található 

ingatlanon (a továbbiakban: „Ingatlan”) tárgyi eszköz beruházást végezzen (C edzőpályája 

területén a pálya mellett további két fedett lelátó kialakításához, valamint a területen 

álló tárolóépület két garázzsal való bővítése). 

Kijelentem, hogy a tárgyi eszköz beruházás az Önkormányzat törzsvagyonának részét képező 

ingatlanon valósul meg és a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül az Önkor-

mányzat és a Sportszervezet között a beruházás értékéről szóló megállapodás megkötésre ke-

rül, abban az esetben a beruházás a megállapodás alapján az Önkormányzat tulajdonába kerül. 

A jelen nyilatkozat aláírásával feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárulok ahhoz, hogy az 

Ingatlan eredeti sportcélú rendeltetésének megfelelően, az Ingatlant a beruházás és felújítás 

Önkormányzati tulajdonba kerülését követően a fenntartási költségek viselése ellené-

ben/mellett beruházás esetében 15 (tizenöt) év határozott időtartamon keresztül térítésmente-

sen használja. 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem és kötelezettséget vállalok arra, hogy az Ingatlanon 

harmadik személynek nem áll fenn olyan joga és ilyen jogot az Önkormányzat nem is létesít, 

amely korlátozná vagy kizárná a Sportszervezetet abban, hogy az építési engedélyhez kötött 

tárgyi eszköz beruházást és felújítást megvalósítsa, és azt a fent említett beruházás esetében 

15 (tizenöt) év határozott időtartamon belül korlátozásoktól mentesen használja. 

A jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Önkormányzat képviseletére jogosult va-

gyok, a szükséges felhatalmazásokkal rendelkezem és az Önkormányzat a jelen nyilatkozat 

kiállításához szükséges testületi döntéseket a jogszabályokkal összhangban a Sportszervezet-

tel megkötendő megállapodásra is kiterjedő hatállyal meghozta, és amelynek megkötésére és 

betartására az Önkormányzat a jelen Nyilatkozat aláírásával is kötelezettséget vállal. 

Kiskunhalas, 2021. szeptember 30. 

 

 

 

___________________ 

Fülöp Róbert 

polgármester 
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2. melléklet 

 

 


