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Kétpó Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

 

2016. július 26-i soron kívüli ülésére 

 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében lehetőség nyílt pályázat 

benyújtására olyan sportparkok kialakítására, melyek ingyenesen, bárki számára, helyben állnak 

rendelkezésre. A projekt keretében a pályázók nem pénzbeli támogatást kapnak, a pályázat pozitív 

elbírálás esetén az Nemzeti Sportközpont építteti meg a létesítményeket. Kétpó esetében a 

lakosságszám alapján igényelhető sportparkok száma maximálisan 1 db. Kizárólag új létesítmények 

kialakítására lehet pályázni. 

 

A kültéri sportpark minden esetben olyan ingatlanon valósulhat meg, amely: 

- a kérelmező települési önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában áll és tehermentes – ide nem 

értve a közszolgáltató javára létesített, a sportpark megvalósítását és használatát nem 

befolyásoló használati jogokat, szolgalmakat 

-  a Magyar Állam tulajdonában áll, és a kérelmező a kérelem benyújtásakor érvényes jogcím 

alapján használja, 

A tulajdonjogi kérdéseken túl a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlannak legalább az alábbi 

feltételeknek kell megfelelnie: 

- a sportpark típusához igazodó megfelelő telekterület 

- a létesítmény megvalósításához különösen műszakilag, geológiailag alkalmas, a létesítmény 

későbbi üzemeltetését és használatát nem veszélyeztető helyszínen, az irányadó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő terep-és környezeti (pl. sík terület) viszonyok 

- az ingatlant az NSK számára olyan állapotban kell rendelkezésre bocsátani, hogy azon a 

szükséges munkálatok soron kívül megkezdhetők legyenek, az ehhez szükséges előkészítési 

munkálatokat az önkormányzatnak önerőből kell megvalósítania. A pályázó 

önkormányzatnak vállalnia kell továbbá az akadálymentes megközelíthetőségéhez 

szükséges eszközök/felépítmények megvalósítását és azok karbantartását, valamint a 

létesítmények funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését – biztosítva a 

sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát, ideértve az eszközök 

őrzését, karbantartását az öt éves fenntartási időszak végéig. 



A projekt keretében 1 db D típusú (150 m
2
 alapterületű, gumiburkolatú, minimum 15 eszköz 

telepítését lehetővé tevő) sportpark létesítését kívánjuk igényelni. A park az alábbi sportolási 

lehetőségeket biztosítja: húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom 

erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés, párhuzamos korlát. 

A sportparkot az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon kívánjuk kialakítani: 

- 5411 Kétpó, Sporttelep (051/1 hrsz), 

 

A sportpark megépítésére teljes egészében hazai költségvetési forrásból kerül sor. 

A kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes előkészítő munkálat költsége terheli az 

Önkormányzatot. 

A pályázat beérkezési határideje 2016. augusztus 15., 16:00 óra. 

 

Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Kétpó, 2016. július 21. 

 

 

 ………………….. 

 Keresztes Péter Pál 

 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

Kétpó Község Önkormányzata 
……/2016.(………..)  képviselő-testületi határozata  

 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Program” keretében 1 db D típusú kültéri sportpark kialakítására 

pályázatot nyújt be. 

A beruházást az alábbi ingatlanon kívánja megvalósítani: 

Sportpark:  

5411 Kétpó, Sporttelep (051/1 hrsz.), 

 

2. Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a pályázat keretében 

létrehozott létesítmény funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését – 

biztosítva a sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli használatát, ideértve az 

eszközök őrzését, karbantartását is – azok átadásától számított minimum 5 éves 

időtartamig. 

 

3. Kétpó Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázati dokumentáció, valamint a támogatási okirat megkötéséhez szükséges 

dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és benyújtására.  

 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

Határidő:  2016. augusztus 15. 

 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik:   

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 
 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben 

3. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

4. dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben 

5. Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltség pénzügyi iroda, 

Helyben  

6. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

 

Kétpó, 2016. július 21. 

 

 

 Keresztes Péter Pál dr. Enyedi Mihály  

 polgármester jegyző 


