
Szeghalom Város Polgármesterétől 
  

5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. 

 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2016. július 10-ei  rendkívüli testületi ülésére 

 
 

A Szeghalmi NKC 2017. április 30-án pályázatot nyújtottunk be a Magyar Kézilabda 

Szövetséghez, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Dózsa György úti általános 

iskola tornatermének felújítására. A pályázatot be/SFP-05290/2017/MKSZ ügyszámú 

határozatában az MKSZ befogadta.  

A pályázatban szereplő árajánlat bruttó 14.444.451.- Ft, mely 30%-os önrész hányadának 

esetleges önkormányzati biztosítása esetén az egyesület vállalja, hogy a fennmaradó 70%-ot 

az egyesület 2017/2018 évi TAO támogatása keretében biztosítja. 

 

A tornaterem felújítás tervezett összköltsége 14.444.451 Ft. A támogatás mértéke az 
(egyesület TAO támogatása) 70 %, azaz  10.111.116 Ft. Az összköltséghez tervezett 
szükséges önerő mértéke 30 %, azaz  4.333.335 Ft .  

 

A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: 472 hrsz. 
 

A pályázat magában foglalja kizárólag nem építési engedély köteles munkálatok elvégzését, 

mint padozatcsere, nyílászárócsere, falfelületképzés, festés.  

 
 
A pályázathoz szükséges, hogy Szeghalom Város Önkormányzata, mint az érintett 
ingatlan tulajdonosa a tervezett felújítási munkálatokkal egyetértsen, annak 
elvégzéséhez hozzájáruljon.  
 
 
 



Határozati javaslat: 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  döntött arról, hogy a Szeghalmi 

NKC 2017. április 30-án a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott és /SFP-

05290/2017/MKSZ ügyszámú határozatában MKSZ által befogadott az önkormányzat 

kizárólagos tulajdonát képező Szeghalom, Dózsa György úti általános iskola tornatermének 

felújítása tárgyú pályázathoz az önerőt az alábbiak szerint biztosítja. 

A tornaterem felújítás tervezett összköltsége 14.444.451 Ft. A támogatás mértéke az 
(egyesület 2017/2018 évi TAO támogatása) 70 %, azaz  10.111.116 Ft. Az összköltséghez 
tervezett szükséges önerő mértéke 30 %, azaz  4.333.335 Ft .  
 
A pályázat megvalósításának helyrajzi száma: 472 hrsz. 
 

A pályázat magában foglalja kizárólag nem építési engedély köteles munkálatok elvégzését, 

mint padozatcsere, nyílászárócsere, falfelületképzés, festés.  

 
 
Szeghalom Város Önkormányzata, mint az érintett ingatlan tulajdonosa kinyilatkozza, 
hogy a tervezett felújítási munkálatokkal egyetért, annak elvégzéséhez hozzájárul azzal 
a feltétellel, hogy a Szeghalmi NKC az elvégzett értéknövelő beruházásának 
megtérítésére sem a szerződés időtartama alatt, sem annak megszűnését követően 
jogalap nélküli gazdagodás vagy más jogcímen igényt nem tarthat. 
 
 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az igényelt támogatás 
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 2017 évi költségvetésében 
elkülöníti, a szükséges önerőt az 1/2017.(II.21.) számú önkormányzati rendelet 2.§ (7)  b) 
„felhalmozási céltartalék” alapján a 14. sz. melléklet a 1/2017. (II.21) önk. rendelethez 21. 
sor „Felhalmozási céltartalék”  D oszlop terhére biztosítja. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos 
tulajdonosi nyilatkozatokat, kötelezettségeket ellássa 
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