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ELŐTERJESZTÉS 
(a Képviselő-testület 2016. augusztus 2-i rendkívüli ülésére) 

TÁRGY: PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A KORMÁNY 1314/2016 (VI. 30.) KORM. 
HATÁROZATA SZERINTI NEMZETI SZABADIDŐS-EGÉSZSÉG 
SPORTPARK PROGRAM TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) pályázatot hirdetett a Kormány 
1314/2016 (VI.30.) Korm. határozata szerinti Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 
Program támogatás elnyerésére.  

A központi költségvetési forrás lehetőséget biztosít az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon 
sportpark és futókör létrehozásához. 

A rendelet céljaival összhangban, két megvalósulási helyszínen lenne lehetőség kültéri 
sportpark kialakítására. A tervezett megvalósítási helyszínek: a Segesd 282/3 hrsz., valamint a 
Segesd 516 hrsz. alatti ingatlan. 

A program keretében az általunk biztosított ingatlanokon az NFM háttérintézménye kültéri 
sportparkokat épít, melyek - ellenérték nélkül- az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A 
fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlannak több kritériumnak is meg kell felelnie, úgy mint a 
műszakilag és geológiailag megfelelő terület; megfelelő terep-és környezeti viszonyok. Az 
ingatlanokat olyan állapotban kell rendelkezésre bocsátani, hogy azon a szükséges 
munkálatok soron kívül megkezdetőek legyenek, melynek költségei az Önkormányzatot 
terhelik.  

A pályázat benyújtásának határideje 2016. augusztus 15. 

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a Kormány 1314/2016 (VI. 30.) Korm. 
határozata szerinti Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program során megítélhető 
támogatás elnyerése érdekében a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön.  

Segesd, 2016. augusztus 1. 
 Péntek László 



 polgármester 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (VIII. 2.) 
önkormányzati határozata sportpark kialakítására irányuló pályázat benyújtásáról. 

1./ Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Program támogatása tárgyában megvalósuló beruházással.  

2./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósítása érdekében az 
önkormányzat pályázatot nyújtson be a Kormány 1314/2016 (VI. 30.) Korm. határozata  
szerinti Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program című pályázati kiírás 
keretében vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésről 
szóló rendelet soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével terjessze elő. 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és 
megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, 
valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására is. 

Határidő: 2016. augusztus 15. (a pályázat benyújtásának határideje) 
Felelős: Péntek László polgármester 

   


