
Nagykovácsi Nagyközség Képviselő Testülete 
Kiszelné Mohos Katalin polgármester asszony részére 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
A Nagykovácsi Sólymok SE a sportszakmai fejlesztés keretében vásárolt egy ún. 
Teqball asztalt, mely a labdabiztonságot, átadások pontosságát, labdaügyességet 
hivatott fejleszteni. Ez az eszköz egy magyar világszabadalom, hazánkban találták 
ki, védették le és innen indult világhódító útjára. A brazil Ronaldinho lett egyik 
nagykövete, aki népszerűsíti a Teqballt. 
Tehát egy komoly, közel 1.000.000 Ft-os értékű fejlesztésről van szó, melynek 70 
%-ához pályázati támogatást kaptunk részben az MLSZ-től, részben a PMLSZ-től, 
az önrészt viszont az egyesületnek kellett kigazdálkodni. 
A megállapodás értelmében a Nagykovácsi Sólymok SE-nek kell gondoskodni a 
szállításról, telepítésről, állagmegóvásról. Nem kötelező, de javaslatként 
megfogalmaz a Szövetség egy minimum 8x10-méteres, kerítéssel, zárható ajtóval 
ellátott területet a telepítéshez. Ennek költsége (36 fm sportkerítés) számítások 
szerint legalább félmillió ft, melyet már nem tudunk és nem is szeretnénk vállalni. 
Felmerült, hogy bérleti díjért lehessen használni a sporteszközt, mely segítené az 
egyesület gazdálkodását, valamint azt, hogy megtérüljön az egyesület befektetett 
pénze, de a fő cél, hogy minél többen tudják használni az asztalt, minél több 
sportolónak, lakosnak legyen benne öröme. 
A jelenleg is használatban lévő füves pályánk - mely részben kerítéssel védett - 
lenne a legalkalmasabb szakmai szempontból a telepítésre. Az edzésekre érkező 
focisták edzés előtt, után, és az edzés részeként is tudnák használni az asztalt. A 
Nagykovácsi Sólymok SE lehetőséget biztosítana más egyesületek és minden 
lakos számára, hogy térítésmentesen használják a sporteszközt. 
Az asztal kifizetése után az egyesületnek kell a telepítésről, szállításról, 
összeszerelésről, telepítésről, állagmegóvásról gondoskodni. Ehhez többek között 
egy betonalapot kell létrehozni és a Szövetség által előírt tájékoztató táblát 
elhelyezni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy biztosítsák a lehetőséget a Sólymok 
Teqball asztalának a füves pályán való elhelyezésére az öltözőkonténerektől 
legalább 5 méter távolságra, valamint kérjük, hogy további telepítési költségeinkhez 
180.000 Ft-tal járuljanak hozzá. 
 
Kedvező döntésükben bízva 
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