
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javaslat 
a 8536/5 hrsz.-ú ingatlanon létesített Mobil kosárlabda pálya  

kezelésbe adására 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Előterjesztő: Alpolgármester 

Előkészítő: Településfejlesztési Osztály 

 

 

Ózd, 2022. május 9. 

  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) – a látvány-

csapatsport támogatás rendszerében megvalósított tárgyi eszköz beruházás eredményeként – 

„MKOSZ Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja” keretében, szabadtéri mobil kosárlabda 

pályák kihelyezésével kívánja népszerűsíteni a kosárlabda sportágat, ezen belül a 3x3 szakágat, 

továbbá elősegítve ezzel az önkormányzatok jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos 

feladatainak ellátását. 

 

Ózd város polgármestere 2022. február 23. napján határozatlan időre együttműködési 

megállapodást kötött az MKOSZ-szal, az MKOSZ kizárólagos tulajdonát képező1 darab 

szabadtéri kosárlabda félpálya, 1 darab kosárlabda palánkkal és gyűrűvel (a továbbiakban: 

Mobil kosárlabda pálya) önkormányzati területen történő kihelyezésére, annak érdekében, hogy 

a helyi lakosok részére az eszközök használata biztosított legyen. A mobil kosárlabda pálya 

helyszínéül a Nagy Imre Úti Dühöngő (3600 Ózd, Nagy Imre út, hrsz. 8536/5) ingatlan 

szolgálhat. Az átvett Mobil kosárlabda pálya egységára br. 5.000.000 Ft, azaz bruttó ötmillió 

forint/félpálya. 

 

Az MKOSZ vállalta, hogy az Önkormányzat által előkészített helyszínen, az előkészítés 

befejezésétől számított 30 napon belül a Mobil kosárlabda pálya kihelyezéséről saját költségén, 

megbízott szakemberei igénybevételével gondoskodik.  

 

Az Együttműködési Megállapodásban az Önkormányzat vállalta, hogy a helyszínen, saját 

költségén megbízott szakemberei igénybevételével elvégzi a Mobil kosárlabda pálya 

telepítéséhez szükséges előkészítő munkálatokat, biztosítja a meghatározott műszaki és 

használati feltételeket, valamint igény esetén közreműködik a Mobil kosárlabda pálya 

kialakításában.  

 

Az Együttműködési Megállapodás időbeli hatálya alatt az Önkormányzat köteles a Mobil 

kosárlabda pálya legnagyobb gondossággal való kezeléséről, állagának, használhatóságának 

megőrzéséről folyamatosan gondoskodni, valamint a rendeltetésszerű használatáért 

felelősséget vállalni.  Az Önkormányzatot karbantartási kötelezettség terheli, illetve a használat 

során fellépő károkat saját költségén köteles javíttatni, ezért javasolt a Mobil kosárlabda pályát 

az Ózdi Városüzemeltető Intézmény kezelésébe adni. 

 

A Mobil kosárlabda pálya továbbra is az MKOSZ tulajdonát képezi, az Önkormányzat azt nem 

értékesítheti, arra zálogjogot vagy haszonélvezeti jogot nem alapíthat, egyéb módon nem 

terhelheti meg. 

 

Az Önkormányzat - jogszabályban meghatározott sporttal kapcsolatos feladataira tekintettel - a 

használatot mindenki számára térítésmentesen biztosítja. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását!



 

Határozati javaslat  

Ózdi Város Önkormányzata Képviselő testületének  

…/2022. (V.09.) határozata  

a 8536/5 hrsz.-ú ingatlanon létesített Mobil kosárlabda pálya  

kezelésbe adásáról 

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

következő határozatot hozta: 

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Ózd Város Önkormányzata 

és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) között megkö-

tött Együttműködési Megállapodást. 

2. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8536/5 hrsz.-ú ingatlanon létesített, az 

MKOSZ tulajdonában lévő Mobil kosárlabda pályát, a 2022. február 25. napján megkötött 

Együttműködési Megállapodás alapján, 2022. március 16. napjától kezdődően, határozatlan 

időre, használati díj fizetése nélkül az Ózdi Városüzemeltető Intézmény kezelésébe adja.  

Felelős:  Településfejlesztési Osztály vezetője 

az eszköz kezeléséért, állagmegóvásáért: Ózdi Városüzemeltető Intézmény vezetője 

Határidő:  döntést követően azonnal 


