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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. szeptember 13-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

I. 3 db D típusú Sportpark és 1 db 400m-es futókör megépítése Kecskeméten 

 

1. A Kormány a Nemzeti Szabadidős – Egészséges Sportpark Programról (a továbbiakban: 

Program) szóló 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozatában (továbbiakban: kormányhatározat) 

döntött olyan közösségi terek, korszerű szabadtéri létesítmények kialakítását (sportpark és 

futókör) célzó pályázat kiírásáról, ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti el szabadidejét, 

időbeli korlát nélkül, rendszeresen gyakorolhat különféle mozgásformákat. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.2. pontja alapján, 2016. 

augusztus 15. napján pályázatot nyújtott be a Program lebonyolítója, a BMSK Beruházási, 

Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK) részére. 

A pályázat benyújtását Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 

tájékoztató a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra vonatkozó támogatási 

kérelem benyújtásáról szóló 182/2016. (IX.22.) határozatában (továbbiakban: határozat) 

tudomásul vette. 

 

A BMSK 2016. december 29-i döntése alapján a benyújtott pályázat pozitív elbírálásban 

részesült. A D típusú sportpark a Kecskemét 8246/10 hrsz-ú (Vadaspark előtti) ingatlanon, a 

400 méteres futókör a Kecskemét 0445/34 hrsz-ú (katonatelepi sportpálya) ingatlanon került 

megépítésre. 

 

A kormányhatározat 2. pontja alapján a Program keretében az építtető és beruházó a Nemzeti 

Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) volt. 2018. március 2-án az NSK és az önkormányzat 

között létrejött együttműködési megállapodás, valamint az NYF-BAU Generálkivitelező és 

Szállító Kft-vel 2018. április 12-én megkötött vállalkozási szerződés alapján a beruházás 

elkészült és 2018. június 14-én a műszaki átadás-átvétel megtörtént. 

 

A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a létesítmények átvételével egyidejűleg az 

önkormányzatnak és az NSK-nak a korábban megkötött együttműködési megállapodás alapján 

– a határozat-tervezet mellékletét képező – birtokbaadási megállapodást kell kötni, mely 

alapján az önkormányzat birtokba lépésével a létesítményekkel kapcsolatos kárveszély, 

valamint a fenntartási, üzemeltetési és karbantartási kötelezettségek az önkormányzatot 



 

terhelik, valamint a létesítmények térítésmentesen kerülnek az önkormányzat könyveibe az 

NSK könyveiből történő kivezetéssel egyidejűleg. 

 

2. A BMSK 2018. március 1-jén kelt levelében foglaltak alapján az önkormányzat által 

benyújtott pályázatban megjelölt sportpark helyszínek közül újabb 2 db D típusú sportpark 

megépítését támogatja Kecskeméten, melyek a Kadafalva, 11747 hrsz-ú ingatlanon (Boróka 

utca iskola melletti terület), valamint a Kecskemét, 3805/9 hrsz-ú ingatlanon (Forradalom utca) 

valósulnának meg. 

 

A Kecskemét-Kadafalva, Boróka utcai iskola (Hrsz: 11747) melletti terület használatára 

vonatkozóan a szomszédos ingatlanon működő Kadafalvi Szent József Kápolna képviselői is 

jelezték igényüket, mely alapján a tervezett sportpark új helyszínének kijelölése szükséges.  

Tekintettel arra, hogy Kecskemét Város Főépítészének javaslatára a határozatban 

megjelöltektől eltérő helyszínen, a Kecskemét, 0963/28 hrsz-ú területen kerülne kiépítésre a D 

típusú sportpark, szükséges a közgyűlés döntése az új helyszín kijelöléséről.  

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és döntsön a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

Kecskemét, 2018. szeptember 6. 

 

 

 

Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Határozat-tervezet 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

   /2018. (IX.13.) határozata 

Támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 4092-20/2018. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, 

hogy a Nemzeti Sportközpontokkal a beruházás műszaki és pénzügyi átadás-átvételéről szóló 

megállapodást a határozat-tervezet mellékletét képező tartalommal aláírja. 

 

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 

megvalósuló D típusú sportpark fejlesztésére a Kecskemét, 0963/28 hrsz-ú helyszínt jelöli ki. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 


