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E L Ő T E R J E S Z T É S 
  Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. június 30-án tartandó ülésére 
 
 

Tárgy: Sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló beruházásokkal kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik a kecskeméti 
2506/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Nyíri út 32. szám alatt található, és a kecskeméti 466 
hrsz-ú, természetben Kecskemét, Katona József tér 14. szám alatt található ingatlanok, 
melyekben a Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, 
Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája, valamint a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 
Ilona Általános Iskola kapott helyet. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdésében foglaltak 
alapján a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben 
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy 
szakmai elméleti oktatás is folyik, az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést legalább 
napi egy testnevelés óra keretében. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § j) pontja szerint a sport társadalmilag hasznos 
céljainak megvalósítása érdekében az állam elősegíti a nem állami tulajdonban lévő 
sportlétesítmények építését, karbantartását, korszerűsítését, akadálymentesítését, illetve 
fejlesztését. A Kormány az 1526/2013. (VIII. 12.) számú határozatában rögzítette, hogy a 
sport és az azon keresztül megvalósuló egészségtudatos életmód támogatását hasznos és 
megtérülő társadalmi befektetésnek tekinti, elkötelezett a magyar sport fejlesztése mellett, 
ezért a Magyar Olimpiai Bizottság által sportszakmai szempontok alapján kiválasztott kiemelt 
sportágak sportágfejlesztési koncepcióit megtárgyalta és elfogadta, valamint döntött a 
sportágfejlesztési koncepciók 2013. évi, továbbá a 2014-2020. évi támogatásáról (a 
továbbiakban: Program). A Magyar Olimpiai Bizottság által kiválasztott kiemelt sportágak 
között szerepel a röplabda sport. 

A Magyar Röplabda Szövetség a Programon keresztül a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda 
Sportegyesület javára „Sportszervezetek által használt létesítmények felújítási, korszerűsítési 
támogatása, igényfelmérést követően” megnevezéssel igényelt és kapott támogatást.  

A Nemzeti Sportközpontok – mint fedezetkezelő, és mint beruházó és építtető – a központi 
költségvetési forrásból kapott támogatást az alábbi – bruttó 5.000.000 Ft (azaz bruttó ötmillió 
forint) összértékű – beruházások megvalósítására fordítja (a KLIK-nek, valamint a 
Kecskeméti Szakképzési Centrumnak a beruházásokhoz való hozzájáruló nyilatkozatai 
rendelkezésre állnak): 

1. A Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari 
Szakközépiskolája és Szakiskolája tornatermében: 
- röplabda hálótartó állványok beszerzése és elhelyezése 
- a tornaterem meglévő padlóburkolatának javítása, és sportburkolat lefektetése 



- pályavonalak felfestése. 
 

2. Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola vizesblokkjában melegvíz-ellátó 
rendszer kiépítése. (a továbbiakban együtt beruházás) 

A beruházás annak birtokbaadását követően az önkormányzat tulajdonába kerül. 
A beruházás megvalósításához az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása és a Nemzeti 
Sportközpontok és önkormányzatunk közötti együttműködési megállapodás megkötése 
szükséges, így elvi, előzetes tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot bocsátottunk ki – a 
hozzájárulás mellett a megállapodás megkötésére irányuló szándéknyilatkozattal – azzal, 
hogy az elvi hozzájárulás érvényességének feltétele Kecskemét Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének jóváhagyó döntése.  
 
Az együttműködési megállapodásban a felek meghatározzák a beruházás előkészítésével, 
finanszírozásával, tervezésével, megvalósításával és átadás-átvételével, üzemeltetésével, 
fenntartásával és működtetésével, tulajdonjogával, valamint annak jótállási-szavatossági 
kérdéseivel kapcsolatos feladataikat, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges 
együttműködésük feltételeit.  
 
Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, járuljon hozzá, hogy a Nemzeti Sportközpontok sportcélú 
ingatlanfejlesztésre irányuló beruházást hajtson végre az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló kecskeméti 2506/2, valamint a kecskeméti 466 helyrajzi számú 
ingatlanokon a „Sportszervezetek által használt létesítmények felújítási, korszerűsítési 
támogatása, igényfelmérést követően” megnevezésű támogatás igénybevételével, továbbá 
hatalmazzon fel az önkormányzat és a Nemzeti Sportközpontok közötti együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Az előterjesztést véleményezés céljából a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megkapta. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és döntsön a 
határozat-tervezetben foglaltak szerint. 
 
Kecskemét, 2016. június 7. 
 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 



Határozat-tervezet 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
…/2016. (VI. 30.) határozata 
Sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló beruházásokkal kapcsolatos döntések 
meghozatala 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 15.955-5/2016. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1) A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Sportközpontok (1146 Budapest, Hermina 

út 49., adószám: 15598158-2-42, képviseli: Kovács Norbert főigazgató) sportcélú 
ingatlanfejlesztésre irányuló beruházásokat valósítson meg az önkormányzat tulajdonát 
képező 2506/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Nyíri út 32. szám, valamint a kecskeméti 
466 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Katona József tér 14. szám alatt található 
ingatlanokon a „Sportszervezetek által használt létesítmények felújítási, korszerűsítési 
támogatása, igényfelmérést követően” megnevezésű támogatás igénybevételével. 
 

2) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Sportközpontok közötti 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 
 Határidő: értelemszerűen 
 Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
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