
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 

a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika által benyújtott pályázathoz 
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Ózd, 2022. május 09. 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nagy múltú, egykoron jelentős sikerekkel rendelkező ózdi röplabdázás megújulásaként 

néhány éve újjá alakult az Ózdi Röplabda Klub, mely az NB.I. Extra-ligás, ötszörös magyar 

bajnok kazincbarcikai Vegyész Röplabda Club Kazincbarcikával (a továbbiakban: VRCK) 

kötött együttműködési megállapodást. A megállapodás keretében a VRCK versenyezteti az 

ózdi röplabdázókat, fizeti az edzőket, és fedezi a versenyeztetés, edzés költségeit. Erre 

leginkább a röplabda, mint látvány-csapatsportág 2017. évben a TAO által támogatott 

rendszerbe történő bekerülése adott és ad jelenleg is lehetőséget.  

A VRCK az ózdi utánpótlás röplabda élet feltételeinek javítása érdekében pályázatot nyújtott 

be „Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tornatermének 

korszerűsítése” elnevezéssel, amely elsősorban a rendkívül elhanyagolt és rossz állapotban 

levő sportpadlózat (parketta) cseréjét, és az öltözők felújítását célozza meg. 

A korábbi években megvalósult az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium és a hozzá épített tornaterem külső szigetelése és nyílászáró cseréje, világítás, 

legutóbb a fűtés korszerűsítése, és a korszerűsítési folyamat folytatásaként lehetőség nyílna a 

tornaterem sportpadlózatának, valamint az öltözők felújítására. 

A pályázat ügyiratszáma : be/SFP01-04541/2022/MRSZ, a pályázat teljes támogatási 

összege 71.502.472.- Ft, a közvetlen támogatás ( amely a beruházás, felújítás bruttó 

költsége) 69.789.439.- Ft. A pályázat 100 %-os támogatottságú, tehát önrészt nem 

tartalmaz, sem a tulajdonos Önkormányzatot, sem a vagyonkezelő Tankerületet a 

felújítással  kapcsolatosan költség nem terheli. A támogatás nem visszatérítendő. 
 

A pályázat előzetesen elfogadott, hiánypótlásként a határozat kiadásához még szükséges az 

előzetesen polgármesteri hatáskörben kiadott Tulajdonosi hozzájárulás képviselő-testületi 

határozattal történő megerősítése, valamint a vagyonkezelő Tankerület jóváhagyó 

nyilatkozata. 
 

A felújítás forrásául szolgáló TAO felajánlások rendelkezésre állnak, a szerződések a 

határozat kiadása után azonnal megköthetőek, így a tervezett felújítás szinte teljes egészében a 

nyári szünet idejében elvégezhető, a tornaterem ősszel birtokba vehető. 

 

Összefoglalásként: a Magyar Röplabda Szövetség előzetes döntése alapján a VRCK mint 

pályázó szervezet az ózdi röplabdasport fejlesztése érdekében az előzőekben ismertetett 

forrásból 71,5 millió Forintos, 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásban részesül.  
 

A pályázat tartalma: 
 

A támogatás keretében a VRCK az 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban lévő, ózdi 

belterületi 7013 hrsz.-ú, természetben Ózd, Bem út 14. sz. alatt található Ózdi József Attila 

Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tornatermén belül, az alábbi 

létesítményhasználatot szolgáló fejlesztéseket valósítana meg: 

- Tornaterem sportpadlójának korszerűsítése 

- Bejárati ajtók cseréje 

- Szertárak felújítása 

- Alagsori öltözők felújítása 



Tulajdonost érintő döntések: 

 

A támogatás folyósításának feltétele, hogy az Önkormányzat, mint az érintett ingatlan 

tulajdonosa hozzájáruljon a beruházás elvégzéséhez. Ennek lényege, hogy a sportlétesítmény-

fejlesztés fentiek szerinti támogatása esetén az Önkormányzat biztosítja, hogy a VRCK 

megvalósíthatja a sportlétesítmény-fejlesztést és a VRCK Támogató Szervezet felé 

benyújtott beszámolójának, elszámolásának elfogadásától számított 15 évig biztosítja a 

fejlesztés, illetve a fejlesztéssel érintett létesítmény ózdi röplabdázást segítő használatát.  
 

Ennek keretében: 
- A Kedvezményezett által az ingatlanon megvalósításra kerülő fejlesztés eredményét a 

Kedvezményezett veszi fel és tartja nyilván számviteli nyilvántartásaiban, s ezt 

követően a vonatkozó törvények és rendeletek szerint járnak el a támogatási szerződés 

szerinti fenntartási kötelezettség teljesítéséig. 
 

- Az Önkormányzat a VRCK beszámolójának, elszámolásának elfogadásától 

számítottan legalább 15 évig biztosítja a VRCK részére a támogatási szerződés szerinti 

fenntartási kötelezettség teljesítését, biztosítja a fejlesztéssel érintett létesítmény 

sportcélú használatát.  
  

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

megtárgyalására és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. 



Határozati javaslat 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

....../2022. (V.09.) határozata 

a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika 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 hozzájárul, hogy a Vegyész Röplabda 

Club Kazincbarcika az 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban és a Kazincbarcikai 

Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő, ózdi belterületi 7013 hrsz.-ú, természetben 

Ózd, Bem út 14. sz. alatt található ingatlan (Ózdi József Attila Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium) tornatermében öltöző és sportpadló felújítást tartalmazó 

sportlétesítmény-fejlesztést valósítson meg az 1996. évi LXXXI. törvény (TAO tv.), 

valamint a végrehajtásáról szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, és 

a felújítás befejezését követően 15 évig ingyenesen használhassa.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási Szerződéshez 

kapcsolódó egyéb, tulajdonost érintő dokumentumok aláírására. 

3. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat nyertessége esetén 

szükség szerint az önkormányzatot érintő további kérdésekben külön előterjesztés 

keretében határoz. 

Felelős:  a dokumentumok előkészítéséért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője 

a dokumentumok aláírásáért:   Polgármester 

Határidő:  döntést követően azonnal 

 


