
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J a v a s l a t 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretén belül elnyert 

Sporteszközök kezelésbe adására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Polgármester 

Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály 

 

Ó z d, 2019. március 28. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

A Kormány az 1314/2016. (VI.30.) határozatával egyetértett azzal, hogy a Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sportpark Program (a továbbiakban: Program) keretében 

megvalósításra kerülő sportparkok építtetője a Nemzeti Sportközpontok (a 

továbbiakban: NSK) legyen.  

A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerezési Zrt. (BMSK) 

tájékoztatása alapján Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2016. 

(VII.21.) határozatában a Programban való részvételét, így 1 db D típusú sportpark 

kialakítását hagyta jóvá, melynek helyszínét az ózdi belterületi 7344/2 hrsz-ú 

közterületen (a köznyelv által „Vencel tér”-nek nevezett és a nagy parkoló közötti zöld 

terület) jelölte ki.  

 A benyújtott kérelem alapján a nemzeti fejlesztési miniszter 2018. március 1-i 

döntésében Ózd településen 1 db D típusú sportpark megépítését támogatta. A 

beruházás állami beruházásként kizárólag központi költségvetési forrásból valósult 

meg, az Önkormányzatnak önerőt nem kellett biztosítani. A kivitelező cég központi 

közbeszerzés útján került kiválasztásra, a kivitelezési vállalkozói szerződés értéke 

nettó 14 049 970 Ft. 

 

Az NSK-val 2018. 05. 25-én megkötött együttműködési megállapodás szerint a 

létesítményt az NSK az Önkormányzat részére átadja, melyet az Önkormányzat 

aktivál. A beruházás hivatalos műszaki átadás-átvétele 2019.03.06. napján 

lezajlott, így a létesítmény használatra alkalmas, ezért szükséges a továbbiakban a 

kezelő kijelöléséről gondoskodni. 

 

A közterületek, valamint Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő játszóterek az 

Ózdi Városüzemeltető Intézmény kezelésében vannak, ezért célszerű a beruházás 

során megépült sportparkot szintén ezen intézmény kezelésébe adni. 

 

Az Önkormányzat az együttműködési megállapodásban vállalta, hogy a létrejövő 

létesítmény működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges feltételekről gondoskodik, 

biztosítja a létesítmény funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését, 

annak térítésmentes, bárki általi, korlátozás nélküli használatát a műszaki átadás-

átvétel lezárultától számított legalább 5 éves időtartamig. 

 

Az átadott eszközöket az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.  

 

Ózd Város Önkormányzatának tulajdonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól 

szóló 3/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés b) pontja 

(továbbiakban: rendelet) az ingyenes használatba adást az Ózd Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete kizárólagos hatáskörébe utalja, mivel jelen esetben az átadott 

eszközök értéke meghaladja a 6 Millió Ft érékhatárt.  

 

 



 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdés 

rendelkezése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása 

céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható 

vagyonkezelésbe. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 

bekezdés 15. pontja alapján a sport, ifjúsági ügyek helyi közügynek, valamint helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatnak 

minősülnek. 

 

Javaslat: 

Tekintettel arra, hogy a 7344/2 hrsz-ú közterület az Ózdi Városüzemeltető Intézmény 

kezelésében van, célszerű a megvalósult létesítményt is döntést követően azonnal az 

intézmény kezelésébe adni. A megvalósult beruházás értékének aktiválását követően a 

vagyonérték nyilvántartásáról, továbbá a létesítmény fenntartásáról és kezeléséről az 

Intézmény gondoskodjon. 

 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. 



 

1. melléklet



Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…..…/2019. (III.28.) határozata 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretén belül elnyert 

Sporteszközök kezelésbe adásáról 

 

 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 

az alábbi döntést hozza: 

 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzat a 2019. március 6-án, a 

megvalósulási és telepítési terv, valamint átadási dokumentációban foglalt 

tanúsítványok alapján a Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, 

Hermina út 49.) által a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program 

keretében az ózdi belterületi 7344/2 hrsz-ú közterületen létrehozott „D” típusú 

Sportparkot birtokba veszi. 

 

2.  A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt létesítményt 2019. március 

29. napjától határozatlan időtartamra, térítésmentesen az Ózdi Városüzemeltető 

Intézmény kezelésébe adja a sport és ifjúsági ügyek tevékenységével kapcsolatos 

feladatok ellátása céljából. 

 

Felelősök:  

- a beruházás nyilvántartásááért és aktiválásáért: PH Pénzügyi és Gazdasági Osztály 

vezetője 

- a vagyonelemek leltár szerinti átadásáért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

- a vagyonelemek leltár szerinti átvételéért, kezeléséért, beruházás aktiválását 

követően nyilvántartásáért: Ózdi Városüzemeltető Intézmény igazgatója 

 

Határidő: döntést követően azonnal 


