
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

a Hódoscsépányi Sport Egyesület által benyújtott pályázathoz 

kapcsolódó döntések meghozatalára 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:  Polgármester 

Előkészítő:  Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2022. december 2.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) sportfejlesztési programot támogató 

nyílt pályázatot hirdetett meg, mely a látvány-csapatsport támogatására szolgáló 

adókedvezmény igénybevételével építési engedélyhez nem kötött, építési beruházásra irányuló 

tárgyi eszköz beruházás, felújítás, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi 

eszköz beruházás, felújítás. A program összhangban van az MLSZ hosszú távú stratégiai 

fejlesztési koncepciójával, melynek megvalósítása a látvány-csapatsport finanszírozási 

konstrukcióban az MLSZ 2022/2023-as támogatási időszakra vonatkozó sportágfejlesztési 

programja keretében kerül megvalósításra.  

A Hódoscsépányi Sport Egyesület (3661 Ózd, Nagyvölgyi út 10., képviselő: Csépányi Róbert, 

továbbiakban: Egyesület) 2018-ban sikeresen pályázott az 1/1 arányban önkormányzati 

tulajdonban, de az Egyesület használatában lévő ózdi belterületi 19148/8 és 19148/10 hrsz.-ú, 

természetben 3661 Ózd, Nagyvölgyi út 10. sz. alatti sportpálya, illetve udvar, egyéb épület 

megnevezésű ingatlan területén található felépítményben kiszolgáló helyiségek, öltözők 

mosdók, szertárak, klubhelyiség felújítására.  

A 2022-es évben fenti pályázat keretében az Egyesület ismételten támogatási kérelmet nyújtott 

be, ezúttal a labdarúgó pályát és ennek különböző részeit szeretné felújítani, elsősorban a 

labdafogó háló tartószerkezetének cseréjével. (Az ingatlan tulajdoni lapja és a térképmásolat 

az előterjesztés 1. melléklete.)  

A pályázat benyújtásának feltétele az MLSZ által rendszeresített tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozat kiadása, mely nyilatkozat az előterjesztés 2. melléklete. 

A nyilatkozat, a határidő rövidsége miatt, kiadásra került. 

A Sportszervezet szakmai tervei között szerepel az utánpótlás bázis további folyamatos 

növelése és a tervezett beruházással ehhez biztosítani kívánják a megfelelő minőségű 

körülményeket, edzésterületet.  

A beruházás tervezett, MLSZ-hez benyújtott költsége bruttó 5.324.475,- Ft.  

A beruházások és felújítások eredménye a megvalósulást követően az Önkormányzat 

tulajdonába kerül. A felújítást követően az Egyesület (nyilatkozatban: Sportszervezet) az 

ingatlant maximum 5 éves határozott időtartamon belül térítésmentesen használhatja. 

Fidrus Péter, a terület önkormányzati képviselője a pályázathoz szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás kiadását támogatta.  

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló 

3/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9.§ (4) bekezdése alapján a Polgármester saját 

hatáskörében az Önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben – a mindenkori éves 

költségvetésben jóváhagyott előirányzatok keretén belül, 15 (tizenöt) millió Ft összeg erejéig – 

szerződést köthet, kötelezettséget vállalhat. A megkötött szerződésekről, 

kötelezettségvállalásokról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén tájékoztatni 

kell. 

Javaslat: 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés – fenti feltételek ismeretében történő – 

megtárgyalására. 



1. sz. melléklet



 

 

  



  



2. sz. melléklet 

 

  



 

Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2022. (XII.02.) határozata 

a Hódoscsépányi Sport Egyesület által benyújtott pályázathoz kapcsolódó döntések 

meghozataláról 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozta: 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Hódoscsépányi Sport Egyesület az 1/1 arányban önkormányzati tulajdonú ózdi 19148/8 

és 19148/10 hrsz.-ú, természetben Ózd, Nagyvölgyi út 10. sz. alatti ingatlan területén 

megvalósítandó beruházásokra a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény 22/C. §-ában foglalt, a látvány-csapatsport támogatására szolgáló 

adókedvezmény igénybevételével építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, 

felújítást, vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, 

felújítást végez. 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat nyertessége esetén az 

önkormányzatot érintő további kérdésekben külön előterjesztés keretében határoz. 

Felelős:  a Megállapodás előkészítéséért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője,  

dokumentumok aláírásáért: Polgármester 

Határidő:  döntést követően azonnal 


