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70. Az adatlap 3. pontjában a Program megvalósításának adatainál  meg kell-e jelölni, 

hogy melyik helyszínen milyen típusú sportparkot igénylünk, vagy azt csak a 2. 

pontban szükséges összeírni? 

Az Adatlap 2. pontjában az igényelt eszközök darabszámát, míg a 3. pontjában a 

megvalósítás helyszínét szükséges jelölni. 

71. Az ingatlan-nyilvántartási térképen be kell-e jelölni a sportpark pontos helyét? 

A Sportparkok pontos helyét nem szükséges megjelölni a térképen. 

72. Az önerő rendelkezésre állásának igazolását szükséges-e igazolni? Ha igen, akkor 

elegendő egy polgármesteri nyilatkozat arról, hogy a költségvetési rendelet adott 

során áll rendelkezésre? 

A 2. számú melléklet adatlap II/2. pontja szerint szükséges a vállalt önerő rendelkezésre 

állását igazolni. 

73. Az önkormányzat által hasznosítani kívánt területen - meglévő adottsága miatt – a 

sportpark kialakítása „L” alakban oldható meg.  Ilyen formában megvalósítható a 

projekt? Amennyiben nem, milyen előírásoknak szükséges megfelelni? 

A sportparkok kialakítása az EN 16630, az MSZ EN 1176, illetve az MSZ EN 1177 

szabványokban meghatározottak szerint telepíthetőek. 

74. Megvalósíthatóak – e a sportparkok a városi sportpálya területére, illetve a  termál 

strand területén? 

Igen, lehetséges kérelmet benyújtani a megadott helyszínekre, azonban felhívjuk a 

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

korlátozás nélküli használatát. 

75. Csak a közjegyző által kiadott eredeti aláírási címpéldány, vagy a banki aláíró 

karton, esetleg a jegyző által hitelesített aláírási címpéldány másolatát is 

benyújtható? 

A kérelmezőnek közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány másolatát kell 

csatolnia kérelméhez.  Banki aláíró karton, jegyző által hitelesített aláírási címpéldány 

benyújtására nincs lehetőség. 

76. Önkormányzatunk a sportpark kialakítását a jelenleg földhivatali nyilvántartásban 

Játszótér megnevezésű ingatlanon szeretné megvalósítani. A sportpark a játszótér 

területén, a játékeszközöktől jól elkülönítetten kerülne kialakításra. Kizáró oknak 

minősül -e a játszótér  földhivatali rendeltetés? 

Lehetséges kérelmet benyújtani a megadott helyszínre, azonban felhívjuk a figyelmet arra, 

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

nélküli használatát. 

77. A sportpark pályázattal kapcsolatban szeretnék érdeklődni, hogy a felhívásban 

meghirdetett futópálya hány sávos? 

A 125 centiméter széles futókör, egy sávos. 
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78. A kiírás alapján a dokumentációt „A kérelmeket egy eredeti és egy másolati 

példányban, az egyes részek egymástól nem szétválasztható módon összefűzve kell 

benyújtani” ez technikailag mit jelent?  Megfelelő a benyújtás, ha az eredeti és 

másolati példány külön-külön mappában, esetleg genotermben van? 

Az eredeti és másolati példányt külön – külön mappákban, nem szétválasztható módon 

összefűzve kell benyújtani.  

79. A Futókör megvalósításához 50%-os önerőt kell biztosítani az önkormányzatoknak a 

2016.07.14-ei pályázati módosítás, tájékoztató alapján. Mennyibe kerül a futókörre 

vonatkozó beruházás teljes költsége, hogy az 50%-os önerő számszerű összegét is ki 

tudjuk számolni?  Tájékoztató tartalmazza ugyan, hogy a futókör előzetesen becsült 

átlagos költsége folyóméterenként: nettó 30-35 ezer forint, de ebből nem 

egyértelműen megállapítható, hogy az önkormányzatoknak mennyi (számszerű – 

forintban kifejezve -) önerőt kell biztosítania. A Képviselő-testület elé beterjesztendő 

anyagban az önerő mértékére vonatkozó pontos összegszerűséget is ki kell mutatni. 

Ezzel kapcsolatosan szeretnék egy visszajelzést, hogy az önerő mértékére milyen 

összeggel lehet tervezni, amit a Képviselő-testületnek is jóvá kell hagynia. Elegendő-

e, ha a hivatkozott határozat az önerő biztosítását csak %-ban adja meg, azaz 

„Képviselő-testület biztosítja a futópálya bekerülési összegének 50 %-át a 

költségvetésének terhére”  

A 200 méteres futókör becsült értéke cca. 7 millió forint + ÁFA, míg a 400 méteres 

futókör becsült értéke cca. 14 millió forint + ÁFA. A sportpark(ok) megvalósítására 

irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően válik ismertté a kivitelezés 

költsége. 

Elegendő, ha a Képviselő-testületi határozat az önerő biztosítását %-ban adja meg, 

konkrét összeg feltüntetése nélkül.   

80. Az önerő rendelkezésre állásáról a kérelem benyújtásakor polgármesteri nyilatkozat 

formájában tudunk dokumentumot mellékelni, míg a Képviselő-testületi határozatot 

csak a kérelem benyújtási határideje után tudunk csatolni. Beadható így a kérelem?  

Nem javasolt, hiánypótlásra nincs lehetőség. 

81. Három 400 méteres futókör egymás mellett létrehozható-e a Program keretében úgy, 

hogy kettő futókör költségét saját erőként biztosítja az Önkormányzat? 

Igen. 

82.  Városunk által igényelhető 2 db 400 méteres futókört egy helyszínre összevonjuk 

úgy, hogy ott egy nagyobb, 800 méteres futókört alakítanának ki, beadható így a 

kérelem? 

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. 

83. Milyen előkészítettséggel kell átadni a területet? Ehhez kapcsolódóan műszaki leírás 

rendelkezésre áll-e? Elegendő-e a meglévő sík  füves, vagy salakos terület 

biztosítása? Amennyiben nem elegendő milyen előkészítő munkálatokat kérnek, pl: 

 szükséges-e ágyazati réteg, ha igen milyen anyagból? , szükséges-e gyepnyesés?, stb. 

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

a fejlesztésül szolgáló ingatlant az NSK számára átadni. 
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84. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről szóló 

tájékoztató [2016.07.14.] II. / 4. pontjában foglaltak szerint „amennyiben a 

kérelmező több sportpark igénylésére is jogosult, a kérelemben a kérelmező által 

meghatározott/felállított sorrendet a döntéshozó prioritási listaként kezeli”. 

Tekintettel arra, hogy az adatlapon a „Program megvalósításának adatai” pontban a 

létesítés helyszínének megadásakor aláhúzással kell jelölni, futókörről vagy 

sportparkról van szó, nem egyértelmű a prioritási lista értelmezése. Tisztelettel 

kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, hogy a sorrendiség csak a sportparkoknál 

releváns vagy a futókörre is vonatkozik. 

A sorrendiség csak a sportparkokra vonatkozik, a futókörre nem. 

85. A futókör esetében az 50%-os önerőt természetbeni vállalásként is lehetséges 

teljesíteni? Az egyik parkunk esetében van egy 300 méteres futókör, mely 

aszfaltozott. Amennyiben lehetséges önkormányzatunk ennek rekortánnal történő 

borítására szeretne pályázatot benyújtani, és a meglévő állapotot önerőként 

beszámítani. 

A módosított Tájékoztató III. 2. b) pontja alapján meglévő futókör továbbfejlesztésére 

nem nyújtható be kérelem. 

 


