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31. Ha jól értelmezzük, akkor itt nem pénzbeli támogatást, hanem konkrét 

„sportparkot” kap a nyertes önkormányzat? 

Igen, jól értelmezik, sportparkot kap a nyertes önkormányzat. 

32. Az Adatlapon szereplő 5. és 6. pontban az „igény tárgyában” elnyert, vagy 

benyújtott, illetve folyamatban lévő támogatásokra kérdez. Az „igény tárgya” a 

sportparkot jelenti? 

Igen, jól értelmezik. 

33. A Nyilatkozat II./5. pontjában a település lakónépessége részben a jelen pillanatban 

érvényes, vagy más (pl. január 1.) időpont szerinti adatot szükséges feltüntetni? 

Az adott területen lakóhellyel rendelkező, és másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező 

személyek, valamint az ugyanezen, területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

együttes száma. Azaz az adott területen ténylegesen élő, jelenlévő népesség (a be nem 

jelentett lakó vagy tartózkodási hely változásokból eredő torzításokkal); a KSH 2011. évi 

népszámlálási adatai szerint. 

34. Programról szeretnék érdeklődni, kérnék szépen egy telefonszámot ezzel 

kapcsolatban! 

Tájékoztatást kérni csak elektronikus úton, a Tájékoztatóban megadott elérhetőségen - 

sportpark@bmsk.hu - lehet, illetve javasoljuk, hogy tanulmányozzák a GYIK-ban a 

Programhoz kapcsolódó kérdésekre adott válaszokat. 

35. Amennyiben a Tájékoztató szerint jogosult a kérelmező 2 sportpark igénylésére, és  2 

helyszínen kíván sportlétesítményt előállítani  akkor - lehetőség szerint választható-e 

az alábbi konstrukció: 

1. helyszín: kizárólag futókör létesítése,  

2. helyszín: D típusú sportpark megvalósítása? 

Igen, lehetőség van a Program ilyen jellegű szétválasztására. 

36. A kérelem benyújtásakor nyertes, de csak 2017-ben megépülő műfüves pálya, a 

kiírás III. 2. b.) pontban leírt sportparknak minősül-e, azaz ugyanazon hrsz.-ú 

ingatlanon, a pálya szomszédságában tervezhető-e a Program szerinti sportpark? 

A műfüves pálya nem minősül sportparknak, a pálya szomszédságában lehetőség van 

sportpark kiépítésére. 

37. A kérelem benyújtása - a műfüves pályázathoz hasonlóan - igényel-e előzetes 

regisztrációt, s ha igen azt milyen felületen kell elvégezni? 

A kérelem benyújtása nem igényel előzetes regisztrációt. A kérelmet a Tájékoztatóban 

(II.4. pont) leírtak szerint kell benyújtani.   



38. Tájékoztatásukat kérem, hogy a fenti mondat értelmében: 

a) Az NSK fogja ténylegesen megépíteni (ő lesz a kivitelező) a sportparkokat, az 

eszközöket is beszerzi és telepíti? 

b) Az NSK csak irányítani fogja a kivitelezést és a tényleges építési munkákat, 

eszközbeszerzéseket és azok telepítését alvállalkozók végzik el? 

c) A b) esetben hogyan kerülnek kiválasztásra a kivitelezők? 

A sportpark építtetője a Kormány döntése alapján a Nemzeti Sportközpontok,  

sportpark(ok) kivitelezőjének/kivitelezőinek kiválasztására közbeszerzési eljárás kerül 

kiírásra. 

39. A megjelent Tájékoztató alapján számunkra nem egyértelmű, hogy amennyiben 

városunk lakosságszáma alapján két db sportpark létesítésére lehetünk jogosultak, 

úgy a futókör külön db-nak minősül-e, tehát 1 db sportpark + 1 db futókör már 

kiteszi-e a 2 db-ot, avagy lehetséges 2 db sportpark + 1 db futókör igénylése is.  

Amennyiben a kérelmező két db sportpark létesítésére jogosult, úgy egy futókör 

igényelhető. A futókör igénylése nem számít bele a sportpark igénylés darabszámába.  

40. Van-e terjedelmi előírás a részletes indoklásra vonatkozóan (minimális, maximális 

karakter/oldalszám)? Van-e elvárt formátum a részletes indoklásra vonatkozóan? 

A részletes indokolás terjedelmére, formátumára vonatkozóan nincs előírás. Lásd a  GYIK 

13. kérdésre adott választ. 

41. A felhívás 1. melléklet 1. pontjában szereplő 1.8. A nyilvántartást vezető szerv neve 

alatt mit kell érteni. Milyen adatot várnak egy Önkormányzat esetében?  pl.: 

Magyar Államkincstár? 

Igen. 

42. A felhívás 1. melléklet 2 pontja alapján a sportparkokhoz hasonlóan a futókörökből 

négy féle választható. A melléklet értelmében a futókörök esetében is választhatunk 

A – D típusok közül. Például a 200 méteres futókör esetében milyen különbségek 

vannak a 4 típus között? 

A 2016. július 14.-i tájékoztató III. 1. b) pontja alapján 200 vagy 400 méteres futókör 

igényelhető. További típus nem került meghatározásra. 

43. A sportparkba telepítendő eszközök listáját a megadott darabszámnak és 

kritériumoknak megfelelően mi választjuk ki, állítjuk össze, vagy Önök? Ha mi 

választhatjuk ki, szükséges-e árajánlat becsatolása?  

A kiadott Tájékoztató III. 1. a. pontja tartalmazza a sportparkok műszaki tartalmát, 

melyek alapján kerül sor a kivitelezésre. A Nemzeti Sportközpontok a sikeres és 

eredményes közbeszerzési eljárás után, mint építtető valósítja meg a beruházást, így 

önkormányzat részéről nem szükséges semmilyen ajánlat bekérése.  

44. Postai benyújtás esetén a BMSK Zrt. által történő regisztrációról kapunk-e 

levélben/e-mail-ben stb. módon hivatalos tájékoztatást? A befogadásról lesz-e külön 

értesítés? 

A postán benyújtott kérelem tekintetében rögzítésre kerül az átvétel időpontja (az átvétel 

időpontja a kérelem BMSK Zrt.-hez történő beérkezésének a napja), és egyedi azonosító 

jelet kap. A beérkezésről értesítés nem kerül kiküldésre. Javasolt esetleg olyan postai 

szolgáltatás igénybevétele mely tájékoztatást ad a kérelem beérkezéséről. 



45. Hiánypótlásra lesz-e lehetőség, ha igen, akkor milyen formában és módon (levél/e-

mail)? 

Hiánypótlásra nem lesz lehetőség. 

46. A pályázó település a közelmúltban létrehozott egy sportparkot a sportpályán belül 

önerőből, futókör építésére viszont ekkor nem került sor. Van-e lehetőség most a 

kérelem keretein belül egy futókör építésére a sportpark mellett? Egy helyrajzi 

számon található a már elkészült sportpark és a tervezett futókör is. 

A Kérelmező a 2016. július 14-i Tájékoztató III. 2. a) pontjában foglaltak szerint 

igényelhet futókört. A fentiek alapján tehát futókör igényelhető. 

47. A település a lakosságszáma alapján 4 sportpark létrehozására jogosult a kérelem 

keretein belül. Befolyásolja-e ezt a számot, hogy az önkormányzat saját forrásból 

épített már egy sportparkot, vagy ettől függetlenül a kérelmezheti a 4 sportpark 

építését? 

Meglévő sportpark nem minősül kizáró oknak, kizáró okokról a III. 2. pont tartalmaz 

részletes feltételeket. Így jelen esetben 4 sportparkra nyújthat be kérelmet az 

önkormányzat. 

48. Kell-e bármit is terveztetni, vagy elegendő, ha az önkormányzati tulajdonú telekre 

ráfér a kérelemben megadott 4 típus közül a kiválasztott méretű sportpark? 

A Kérelmezőnek nem kell terveztetni, elegendő a megfelelő telekméret, valamint a 

területnek a módosított Tájékoztató III. 2. d) pontban leírt feltételeknek kell megfelelnie. 

49. Van arra lehetőség, hogy a szabvány 200 és 400 m-es pályától eltérő méretű (300 m-

es) futókör kerüljön kialakításra? A futókörnek „kör” alakúnak kell lennie, vagy egy 

futópálya is lehet, ami nem ér össze? Van -e lehetőség nagyobb méretű kör 

kialakítására is önerő terhére? Egy meglévő tó köré kerülhet megtervezésre a 

futókör, melynek következtében az nem lenne úgymond szabványos formájú? 

A 200 és 400 méteres futókör nagyságtól eltérni nem lehet, a forma tekintetében 

főszabályként nincs eltérési lehetőség, azonban az ingatlan és a környezet adottságaiból 

eredően egyedi eltérések lehetnek, melyekről a döntéshozó a részletes indoklás 

figyelembe vételével dönt.   

50. A kérelmezett sportpark esetében milyen eszközök kerülnének telepítésre, kültéri 

fitness eszközök, vagy inkább street workout eszközök? 

A Program keretében Street workout eszközök kerülnek beépítésre. 

51. A kültéri sportpark tervezett helyszíne lehet-e már sportpályaként üzemelő ingatlan 

területén? 

Lehet, amennyiben a 2016. július 14-i módosított Tájékoztató feltételeinek minden 

vonatkozásában megfelel. 

52. A 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolat csatolása esetén, elég 

az önkormányzat által hitelesített térképmásolat vagy a Földhivatalból kell kikérni?  

A Kérelmezőnek a Földhivataltól/TAKARNET-es rendszerből lekért 30 napnál nem 

régebbi hiteles ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot kell csatolnia kérelméhez.  

53. Elég egy meglévő önkormányzat által hitelesített aláírási címpéldány, vagy közjegyző 

által kiállítottra van szükség? 



A Kérelmezőnek közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány másolatát kell 

csatolnia kérelméhez. 

54. Milyen mértékű előzetes tereprendezésre van szükség? A gumitalapzatot is a 

kivitelező biztosítja? 

A módosított Tájékoztató III. 2. d) pontja szerint kell a Kérelmezőnek a tereprendezést 

elvégeznie. A gumitalapazatot a kivitelező fogja biztosítani. 

55. Amennyiben csak sporteszközök telepítését szeretnénk, futókört nem, akkor az 

önerő csak a tereprendezés költsége, vagy egyéb költségeket is kell az 

Önkormányzatnak állnia? Erről kell igazolás? 

Sportpark igénylése esetén önerőt nem kell biztosítani, az ingatlannak a módosított 

Tájékoztató III. 2. d) pontjában meghatározott feltételeknek kell megfelelnie. A kialakítás 

költsége az Önkormányzatokat terheli, melyről igazolást benyújtani nem szükséges. 

56. Amennyiben pozitív döntés születik kérelmünkkel kapcsolatban, mennyi ideje van az 

Önkormányzatnak a terep előkészítésére szerződéskötést követően?  

A módosított Tájékoztató III. 2. d) pontjában foglaltak alapján a Kérelmezőnek a 

Szerződéskötés időpontját követő 30 napon belül kell elvégeznie a fejlesztés helyszínéül 

szolgáló ingatlanon a szükséges munkálatokat. 


