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érintettek által gyakran ismételt kérdésekről és az azokra adott válaszokról 

 

 

2016. augusztus 1. 

 

86. Nem nyújtható be kérelem már létező sportparkok továbbfejlesztésére. Sportpark 

kifejezés alatt pontosan mit kell érteni, milyen eszközökre vonatkozik? Ezekről az 

eszközökről egy listát, vagy online elérhetőséget kaphatunk, ahol megnézzük? 

A Sportpark Programban Street Workout eszközök kerülnek beépítésre. Nem nyújtható be 

kérelem már létező Street Workout eszközök, és ilyen típusú eszközökkel ellátott 

sportparkok továbbfejlesztésére.  

87. A megvalósítás helyszínén a tulajdoni lap szerint árok, illetve egy másik helyszínen 

út megnevezés szerepel, de jelenleg is más cél szolgál a terület. A kérelem 

elbírálásánál akadályt jelenthet a tulajdoni lap szerinti megnevezés?  

A kültéri sportpark/futókör megvalósításához az ingatlannak a módosított Tájékoztató III. 

2. pontjában leírt követelményeknek kell megfelelnie, a tulajdoni lap szerinti út, árok, 

közterület, utca megnevezés esetében a kérelem benyújtható, azonban szükséges a 

részletes indokolásban bemutatni a helyszín kiválasztásának indokait. A döntéshozó a 

kérelem elbírálásakor a részletes indoklás figyelembe vételével dönt. 

88. A Sportpark tervezett helyszínének tulajdoni lapján „Kivett sporttelep" megnevezés 

látható. Ezen a területen jelen pillanatban egy sportöltöző épület, egy bányász 

emlékpart, egy játszótér (gyerek), illetve két nagy méretű focipálya helyezkedik el. 

Ebből csak egyik pálya van használva, a másik az ún. gyakorló pálya évek óta 

használaton kívül van. Az Önkormányzat erre a területre (a használaton kívüli 

területre) tervezi a „felnőtt játszótér kialakítását” azaz a sportparkot. Megfelelően 

értelmezzük a Tájékoztatót, hogy a megjelölt fejlesztési helyszínek nem esnek a 

kizáró okok alá, azaz nem minősülnek megkezdett sportparknak? 

Igen jól értelmezik a módosított Tájékoztatóban foglaltakat, a fenti helyszínekre kérelem 

beadható. 

89. A Sportpark tervezett helyszínének tulajdoni lapján „Béketelepi Klub Könyvtár 

épülete és udvara" megnevezés látható. Ezen az ingatlanon, a régi klubkönyvtár 

épületében jelenleg is szabadidős sporttevékenységre van lehetőség (pl. spinning). 

Jelen projekt keretében az épülethez kapcsolódó udvar helyiségen kerülne 

kialakításra a sportpark. Megfelelően értelmezzük a Tájékoztatót, hogy a megjelölt 

fejlesztési helyszínek nem esnek a kizáró okok alá, azaz nem minősülnek megkezdett 

sportparknak? 

Igen, a fenti helyszínekre kérelem beadható. 

90. Az egyik tervezett helyszínünkön egy kb. 1,5 ha parkban elszórva 4-5 db régi, fa 

alapanyagú sporteszköz megtalálható. Sportpark kialakításra beadhatjuk 

kérelmünket erre a területre?  

Igen jól értelmezik a módosított Tájékoztatóban foglaltakat, a fenti helyszínekre kérelem 

beadható. 
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91. Településünkön (2060 fő) egy helyre terveznénk „D” típusú parkot, azonban a 

következő sportolási eszközök, pályák találhatók azon a helyen: 

 egy kerékpárút, mellette pihenővel (tároló+leülő), 

 egy strandröplabda pálya, 

 5 db kültéri fitnessz eszköz külön-külön telepítve, 

 2 db ping-pong asztal. 

Erre a területre szeretnénk még a sportparkot, így valóban minden korosztály 

találhatna magának sportolni-mozogni való lehetőséget. Sportpark kialakításra 

beadhatjuk kérelmünket erre a területre?  

Igen, a fenti helyszínekre kérelem beadható. 

92. Kérdésem, hogy elfogadható-e az Önkormányzatnál TAKARNET rendszerből 

kinyomtatott „Nem hiteles tulajdoni lap- Szemle másolat”?  Ha nem, akkor e-hiteles 

tulajdoni lap hogyan adható be, hiszen az az elektronikus továbbítással hiteles, 

amennyiben kinyomtatásra kerül már rajta van, hogy nem hiteles. 

A Tájékoztató 1. számú melléklet „Adatlap” 2. melléklete és a lábjegyzetben hozzáfűzött 

magyarázat szerinti tulajdoni lapot kell benyújtani, kinyomtatott formában. 

93. Egy pályázó benyújthat-e két kérelmet? 

Ha a lakónépesség nagysága alapján több sportparkot igényelhet és azokat külön – külön 

kérelemben szeretné benyújtani, akkor igen, lehet több kérelmet benyújtani, de célszerű 

inkább egy kérelmet ebben az esetben is benyújtani, úgy hogy az Adatlap 3. pontjában 

tünteti fel a megvalósítás helyszínét. 

94. Mennyire "vandál biztosak" az eszközök?  

A sportpark(ok) megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lezárását 

követően válik ismertté a Sportparkok eszközállománya. A közbeszerzési eljárás 

kiírásakor fokozott figyelmet fordít az Ajánlatkérő a vandál biztos eszközök beszerzésére. 

95. A 2016. augusztus 15. napjáig benyújtásra kerülő, azonban az önerő rendelkezésre 

állásával kapcsolatos Képviselő-testületi határozat nélkül benyújtott kérelem, ezen 

hiányossága miatt, automatikusan elutasításra kerül? 

Igen. 

96. A kérelem benyújtásával kapcsolatban kérdezem, hogy a „csomagoláson” 

meghatározás alatt a megfelelően lezárt boríték értendő-e, vagy a postázásra 

használt borítékon belül még külön csomagolás szükséges? Mit tekinthetünk, 

megfelelően lezárt borítéknak? 

Elegendő, ha a postázásra használt borítékba helyezik el a kérelem külön-külön, nem 

szétválasztható módon összefűzött 1 eredeti és 1 másolati példányát. A borítékot oly 

módon kell lezárni, hogy az sérülésmentesen kerüljön benyújtásra.  

97. Sportpark esetében szükséges, vagy előnyös-e az önrész biztosítása? 

A Sportpark megvalósításához nem kell – így nem is minősül előnynek - önrészt 

biztosítani. 

98. Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy az adatlap kitöltése esetében a képviseletre 

jogosult személy adatainál elég-e megadni az alpolgármester adatait vagy 
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mindenképp a polgármester adataival kell szolgálni? Illetve az igénylő 

képviselőjének aláírásánál elég-e az alpolgármester aláírása? 

Amennyiben az alpolgármester meghatalmazással rendelkezik a kérelem benyújtására, 

úgy elég az alpolgármester aláírása is, természetesen ebben az esetben nyilatkozattevőnek, 

közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi, eredeti aláírási címpéldány másolatát 

(fénymásolat) kell csatolnia kérelemhez. 

99. Elhelyezhető-e a sportpark olyan park területére, ahol már vannak egyéni 

izomfejlesztés céljára telepített sporteszközök, de nem ezek szomszédságában, hanem 

a park másik, elkülönült területére? 

A meglévő sporteszközöktől elkülönült helyszínen történő elhelyezés lehetséges.   

100. Elhelyezhető-e a sportpark olyan park területére, ahol nincsenek egyéni 

izomfejlesztés céljára telepített sporteszközök, azonban egyéb sporteszközök (pl. 

pingpong asztal műfüves focipálya, stb.) már vannak? 

Igen, elhelyezhető a sportpark a helyszínen. A műfüves pálya nem minősül sportparknak, 

a pálya szomszédságában lehetőség van sportpark kiépítésére. 

101. Van-e olyan speciális védőtávolságra vonatkozó előírás, melyet tartani kell a 

területen esetlegesen már meglévő eszközöktől (pl.: pad, ivókút, stb.) a létesítendő 

sportpark területének kijelölésekor? 

Védőtávolságra vonatkozó előírás nincs. 

102. Van-e lehetőség arra, hogy a programban résztvevőkkel kötendő szerződést/ 

megállapodást előzetesen, még a kérelem benyújtása előtt a résztvevők átolvasásra 

megkapják?   

Nincs, a Tájékoztató II/5/b) pontja és az Áht. 48/A § (2) bekezdése szerint, amennyiben a 

pozitív döntésről történő értesítésben foglaltak nem ért egyet, úgy arról 15 napon belül 

nyilatkozhat, amely esetben a Támogató dönt arról, hogy elfogadja-e az eltérést, ellenkező 

esetben nem jön létre a támogatási jogviszony.   

103. A megvalósítás helyszínén jelenleg is található egy felnőtt fitnesz park, ugyan 

ezen a helyrajzi számon, de a park egy teljesen más részén kialakításra kerülhet egy 

új sportpark/futókör? 

A Sportpark Programban Street Workout, eszközök kerülnek beépítésre, a fitness park 

megléte nem akadálya a pályázatnak. 

104. A sportpark létrehozása során problémát jelent-e, ha a megvalósítás helyszíne két 

helyrajzi számot is érint? Azonban mindkét terület az önkormányzat 100%-os 

tulajdonában van! 

Igen, lehetséges kérelmet benyújtani a megadott helyszínekre, a megvalósítás 

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

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kérelmezőnek biztosítania kell a sportpark ingyenesen, 

bárki általi, korlátozás nélküli használatát. 

105. Milyen értékű kihelyezett sportparkról van szó, hiszen öt éven keresztül kell 

biztosítani az eszközök őrzését, karbantartását, esetleges javítását?  Mit értünk őrzés 

alatt? Bekerített terület, személyes őrzés, bekamerázás? 
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A sportpark(ok) megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lezárását 

követően válik ismertté a kivitelezés költsége. Az eszközök őrzésére külön előírás nincs, 

azonban be kell tartania a módosított tájékoztató III. 2. f) pontban előírtakat. 

106. A közétett videón a különféle eszközök egybe voltak építve, ezt mindenképpen így 

kell, vagy van ehetőség az eszközök nem egyben, hanem darabonként, különállóan 

történő telepítésére is? 

A sportpark(ok) megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lezárását 

követően válik ismertté az eszközök telepítése.  

107. Van-e meghatározva minimum szélesség-hosszúság, különös tekintettel az esési 

terekre, illetve azzal kapcsolatban, hogy az egyik helyszín, amelyet használni 

szeretnénk, csupán négy méter széles és enyhén emelkedik? 

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

szabványokban meghatározottak figyelembe vételével történnek. 

108. Vizsgálják-e hogy milyen művelési ágú ingatlanon kerül elhelyezésre a 

sportpark? Közlekedési terület úttal igénybe nem vett részén elhelyezhető-e? 

A kültéri sportpark/futókör megvalósításához az ingatlannak a módosított Tájékoztató III. 

2. pontjában leírt követelményeknek kell megfelelnie, a tulajdoni lap szerinti út, árok, 

közterület, utca megnevezés esetében a kérelem benyújtható, azonban szükséges a 

részletes indokolásban bemutatni a helyszín kiválasztásának indokait. A döntéshozó a 

kérelem elbírálásakor a részletes indoklás figyelembe vételével dönt. 

109. A kijelölt területen belül ki és mikor határozza meg, hogy a sporteszközök milyen 

elrendezésben kerülnek elhelyezésre? 

A sportpark(ok) megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lezárását 

követően válik ismertté az eszközök telepítése. 

110. A Programban szereplő futókör költsége mitől függ, hogy folyóméterenként nettó 

30 vagy 35 ezer forintba kerül? Az eltérés egy 400 méteres futókörnél már 

jelentősnek mondható. A költségek tervezésekor melyik összeget érdemes figyelembe 

venni? 

A futókörök megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lezárását 

követően válik ismertté az futókörök pontos bekerülési költsége, a Tájékoztatóban csak 

becsült költségek kerültek ismertetésre. 

111. Önkormányzatunk több sportparkra szeretne pályázni. Az általunk kiválasztott 

helyszínek mindegyike egységes, sík füves terület, ahol bontási tevékenységet, közmű 

áthelyezést illetve tereprendezést nem igényel. Kérjük megválaszolni, hogy az ilyen 

módon rendelkezésre bocsátott terület megfelel-e a soron kívül megkezdhető 

munkavégzés számára vagy a területen kell egyéb előkészítő munkát végezni? A 

kérelmezőnek szükség esetén el kell végeznie (saját költségen) különösen a bontási, 

tereprendezési, közmű áthelyezési, környezeti kármentesítési, esetleges 

növényápolási munkálatokat? Amennyiben szükséges előkészítő munkálatokat 

elvégezni, kérjük megadni, hogy az mire terjed ki, illetve az egyes sportpark 

típusokhoz tartozó területek részletes műszaki specifikációját. 

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

a fejlesztésül szolgáló ingatlant az NSK számára átadni. 
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112. A pénzügyi ellenjegyzőnek csak a közjegyző által kiadott eredeti aláírási 

címpéldány, vagy a banki aláíró karton, esetleg a jegyző által hitelesített aláírási 

címpéldány másolatát is benyújtható? 

A pénzügyi ellenjegyzőnek közjegyző által hitelesített eredeti aláírási címpéldány 

másolatát kell csatolnia kérelméhez.  Banki aláíró karton, jegyző által hitelesített aláírási 

címpéldány benyújtására nincs lehetőség. 

 

 


