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57. A Kérelem benyújtása 1 eredeti példányban elegendő? 

A kérelmeket egy eredeti és egy másolati példányban, az egyes részek egymástól nem 

szétválasztható módon összefűzve – minden oldalt szignálva - kell benyújtani, a 

képviseleti jogosult és a pénzügyi ellenjegyző aláírásával ellátni. 

A csomagoláson fel kell tüntetni: „Jelentkezés a Nemzeti Szabadidős - Egészség 

Sportpark Programban való részvételre”. 

58. Olyan területen, ahol az Önkormányzatok számára kiírt TOP programból fejleszteni 

szeretnénk egy öltözőt, a meglévő futópálya rekortán borítást kapna, valamint a 

futópálya belsejébe egy játszóteret, és egy többfunkciós sportpályát létesítene az 

Önkormányzat, lehet sportparkot megvalósítani, vagy teljesen más jelenleg 

sportfunkcióval nem bíró önkormányzati területtel lehet a Programban részt venni? 

Amennyiben a TOP-os pályázat nem tartalmaz sportpark megvalósítását, úgy a fejlesztési 

területre benyújtható kérelem. 

59. A sportpark kialakításához egybefüggő terület kell, vagy megoldható úgy is, hogy 

egy fás ligetben lenne és pl. két-két eszközönként lenne kialakítva a sportpark a fák 

között szétszórva? 

A sportpark kialakításához egybefüggő, a módosított Tájékoztató III. 1. a) pontjában 

meghatározott típusonként megadott minimális alapterület szükséges. 

60. A sportpark megvalósítására tervezett helyszín tulajdoni lapján „sporttelep” 

megnevezés szerepel, de a valóságban ez egy füves terület rajta 2 db futballkapu. A 

kérelem elbírálása során ez továbbfejlesztésnek/kiegészítésnek minősül?  

A tervezett helyszínen történő fejlesztés nem minősül továbbfejlesztésnek, kiegészítésnek. 

61. A sportpark megvalósítására tervezett helyszín tulajdoni lapján „kivett beépítetlen 

terület” megnevezés szerepel. Ez a terület kb. 2000 m2, amelyen már létezik egy 400 

m2-es extrém pálya (bmx kerékpárosoknak, gördeszkásoknak). Mivel a terület 

nagysága engedi, így emellé terveznénk a sportparkot. A kérelem elbírálása során ez 

továbbfejlesztésnek/kiegészítésnek minősül? 

A tervezett helyszínen történő fejlesztés nem minősül továbbfejlesztésnek, kiegészítésnek. 

62. Egy már meglévő, önkormányzati tulajdonú Sportközpontba - mely területén 

található egy beton pálya és két füves futballpálya kiszolgáló helyiségekkel, lelátóval 

– lehet-e a sportpark eszközök telepítését kérni? 

Igen, lehetséges kérelmet benyújtani a megadott helyszínre, azonban felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy a Kérelmezőnek biztosítania kell a sportpark ingyenesen, bárki általi, 

korlátozás nélküli használatát. 

63. Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre egy látványtervet, vagy képet, vagy 

tervrajzot biztosítani szíveskedjék, az "A típusú" és "B típusú" sportpark 

kategóriával kapcsolatban? 

A sportpark(ok) megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lezárását 

követően válik ismertté  az egye sportpark kategóriák látványterve, tervrajza. 
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64. Az ingatlan ahová a fejlesztést tervezi a Kérelmező, az Önkormányzat tulajdonában 

van, de likviditási hitel miatt jelzálogjog van bejegyezve.  Erre az ingatlanra 

benyújtató kérelem?  

Nem nyújtható be kérelem, mivel a kültéri sportpark a Kérelmező települési 

önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló tehermentes ingatlanon valósulhat meg (ide 

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

befolyásoló használati jogokat, szolgalmakat). 

65. A sportpark helyszínéül szolgáló ingatlan külön helyrajzi számon kell, hogy 

szerepeljen, vagy lehetséges a sportpark létesítése egy meglévő önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanon pl: focipálya mellett? 

A Sportpark megvalósításához nem szükséges külön helyrajzi számú ingatlant biztosítani, 

a megvalósítás helyszínének a módosított Tájékoztató III. 2. c) pontban foglaltaknak kell 

megfelelnie. 

66. Amennyiben az önkormányzat nem vállal önerőt, akkor is kell-e képviselő-testületi 

határozat a kérelem benyújtásához, vagy csak abban az esetben, amennyiben önerő 

kerül vállalásra. 

A támogatási kérelem benyújtásához az önkormányzat belső szabályzataiban 

meghatározottaktól függően és azok szerint szükséges képviselő testületi határozat.  

67. A Sportpark megvalósítási helyszínének tulajdonosa egy önkormányzati tulajdonú 

nonprofit kft., részt vehet a Programban az Önkormányzat ezzel a helyszínnel – ahol 

jelenleg egy sportcsarnok is működik -  vagy csak kizárólag önkormányzati 

tulajdonú ingatlanra lehet kérelmet benyújtani?  

A kültéri sportpark minden esetben olyan ingatlanon valósulhat meg, amely – a kérelmező 

települési önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában áll és tehermentes, illetve a Magyar 

Állam tulajdonában áll, és a kérelmező a kérelem benyújtásakor érvényes jogcím alapján 

használ. Így az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlannal 

az Önkormányzat nem vehet részt a Programban. 

68. A sportparki eszközök terület előkészítési munkálatainak költségeit illetve a 

szükséges gumitalaj burkolat költségét kinek kell vállalnia? 

A Kérelmezőnek a módosított Tájékoztató III. 2 . d) pontjában leírtaknak megfelelően kell 

a fejlesztésül szolgáló ingatlant az NSK számára átadni, így jelen esetben csak a terület 

előkészítési munkáinak költségét a Kérelmezőnek kell vállalnia, a gumitalapzat a Program 

keretében kerül telepítésre. 

69. Az ingatlan – ahol a fejlesztés megvalósulna – a települési önkormányzat 1/1 

tulajdonában áll, azonban második zálogjogi ranghelyre jelzálogjog került 

bejegyzésre egy másik pályázat miatt, egy Minisztérium részére. Erre az ingatlanra 

beadható a kérelem? 

A módosított Tájékoztató III. 2. c) pontjában foglaltak alapján az ingatlanon Sportpark 

nem valósulhat meg, nem lehet az ingatlannal a Programban részt venni. 

 


