
„A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
99/2013. (III.22.) K.t. számú  h a t á r o z a t : 

 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TAO támogatás el-
nyerése esetén 
 
1.) támogatja a Rákóczi Vasas Sportegyesület sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítási 

terveit a Rákóczitelepi sportpálya (5900 Orosháza, Kakasszék 2., hrsz: 8971.) in-
gatlanon, 

 
2.) tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy az Rákóczi Vasas Sportegyesület az Önkor-

mányzat tulajdonában álló Rákóczitelepi sportpálya (5900 Orosháza, Kakasszék 2., 
hrsz: 8971.) ingatlanon sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást végezzen, amely az 
érintett ingatlanon végrehajtott sportfejlesztés az Önkormányzat tulajdonát képezi, 

 
3.) tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Rákóczi Vasas Sportegyesület a megvaló-

suló felújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóvá-
hagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó 
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosít-
sa, 

 
4.) tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy amennyiben a felújítás építési engedély köte-

les tevékenység, az igénybe vett támogatás mértékéig, 5 év időtartamra a felújítás 
befejezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön be-
jegyzésre a kizárólagos tulajdonában lévő 8971. helyrajzi számú, Orosháza, Ka-
kasszék 2. szám alatti ingatlanra, a Rákóczi Vasas Sportegyesület költségén, 

 
5.) vállalja, hogy a szükséges 30 % önrészt, azaz legfeljebb bruttó 2.997.020,- Ft-ot 

fejlesztési támogatás címén az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezi 
és biztosítja a sportszervezet részére, 

 
6.) a felújítás befejezését követően a Rákóczi Vasas Sportegyesülettel együttműködési 

megállapodást köt, amelyben részletezésre kerülnek a karbantartás és üzemelte-
tés, valamint a használat és a hasznosítás feltételei, 

 
7.) felhatalmazza Dr. Dancsó József polgármestert a szükséges dokumentumok, nyi-

latkozatok és az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Végrehajtásért felelős: 

Dr. Dancsó József polgármester értelem szerint 
Csizmadia Imre elnök a határozat végrehajtásáért 
Miszlai József irodavezető a fedezet biztosításáért 
Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta aljegyző a határozat megküldéséért és az 
együttműködési megállapodás előkészítéséért 

Határidő:  azonnal, illetve értelem szerint 
 

K.m.f. 
 
 Dr. Dancsó József sk. Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. 
 polgármester címzetes főjegyző” 


