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Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program, Keszthelyi Sportpark 

program 

 

I. Projekt általános bemutatása 

Projekt címe: Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program, Keszthelyi Sportpark program 

Együttműködési megállapodások alapján a Nemzeti Sportközpontok bonyolításában kivitelezett 

projekt 

Ütemezetten támogatott projekt  

 

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva: 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2016 július 14-én meghirdetett felhívásban szereplő kültéri 

sportpark (a továbbiakban: sportpark, vagy kültéri sportpark) kialakítása a helyi sajátosságok 

figyelembe vételével, akként, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  az állami költségvetési forrás 

terhére és erejéig az építtető Nemzeti Sportközpontokon (a továbbiakban: NSK vagy Építtető) 

keresztül fejlesztéseket végez a Program keretében az arra jogosult alanyi kör által benyújtott és a 

nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elfogadott kérelem alapján.  

A kérelemben 5 db lehetséges sportpark helyszín került megjelölésre, „B” tipusú kialakítással, ami 70 

m2-en (3,8 m oldalhosszúságú, egyenlő oldalú nyolcszög alaprajzon) kerül megvalósításra, és 7 db 

sporteszköz elhelyezésével. A kérelem elbírálásánál szempont volt a minél több lakos bevonása a 

programba, valamint az oktatási intézmények közelsége.  

- Fodor utca 4501/100 helyrajzi számú ingatlanon az utca elején a társasházak mögött található zöld 

terület, 

- Vásár tér 2283/1 helyrajzi számú ingatlanon a meglévő játszótér szomszédságában található zöld 

terület, 

- Deák Ferenc utca 1214/15 hrsz helyrajzi számú ingatlanon a társasházak közötti zöld terület 

- Semmelweis I. u. 3608 helyrajzi számú ingatlanon található zöld terület 

- Balaton part 3817/1 helyrajzi számú ingatlanon part menti zöld terület 

 

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig. 

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt 

előrehaladását modellezik: 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2016. augusztus 11. Kérelem benyújtása  – határidő: 2016. augusztus 11.  KVÖ SZMSZ-ről szóló 23/2014. 

(X.22) önkormányzati 

rendelet 2. sz. melléklet VII/b 

pontja alapján 

2016. december 29. Támogatási döntés 1 db sportpark 

megvalósításáról 

BMSK   

2017.október 05. Képviselő-testületi határozat az együttműködési 

megállapodás aláírásáról 

253/2017 (X.05.) 

2017. november 08. -

2018. január 14. 

Fodor u. sportpark kivitelezése (4501/100 hrsz)  
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2018. március 01. Támogatói döntés 1 db sportpark megvalósításáról BMSK - NSK 

2018. április 16. Képviselő-testületi határozat az együttműködési 

megállapodás aláírásáról 

100/2018. (IV.16.) 

2019. február 19. -

2019. április 16. 

Vásár téri sportpark kivitelezése (2283/1 hrsz)  

2019.április 04. Támogatói döntés 1 db sportpark megvalósításáról BMSK Zrt. 

2019.április 05.- Terület előkészítés –közmű egyeztetés, helyszíni 

bejárás - Deák F. u. (1214/15 hrsz) 

 

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

A sportparkok megvalósítása a Nemzeti Sportközpontok bonyolításában történik, nem jár pénzügyi 

tranzakciókkal az önkormányzat részéről. Az esetleges terület előkészítést kell saját forrásból 

megvalósítani. A Fodor utcai sportparknál egy darab közvilágítási oszlop elhelyezése, és a Vásár téri 

sportparknál a meglévő aszfaltburkolat felbontása volt az önkormányzat feladata, melyeket a 

Gazdasági Ellátó Szervezet látott el. 

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok 

ismertetésével 

A szakaszos támogatói döntéseket látva, a további projekthelyszínek megvalósítása nem ütemezhető. 

A jelenleg támogatott sportpark (Deák F. u) kivitelezőjének beszerzési eljárása jelenleg folyamatban 

van a Nemzeti Sportközpontok bonyolításában. A kiválasztási eljárás eredményéről értesítést kapunk 

az NSK-tól. Jelenleg a megvalósítással kapcsolatos feladatok a terület előkészítéssel kapcsolatos 

munkák (közműegyeztetések) 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások 

Várható kiadások jelenleg nem merültek fel a harmadik sportpark kivitelezéséhez kapcsolódóan. Az 

Együttműködési Megállapodásokban foglaltak alapján a műszaki átadás-átvételt követő 30 napon 

belül az NSK megküldi a beruházás aktiválásához szükséges adatokat és az Önkormányzatnál 

aktiválásra kerül a beruházás.   

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más 

projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt 

előrehaladását 

Az eredeti kérelemben benyújtott helyszínek közül a Semmelweis utcai ingatlanon a 2018. évben a 

Gazdasági Ellátó Szervezet bonyolításában kialakításra került egy sportpark, így az eredetileg 

megjelölt 5 helyszín közül négy esetében tudjuk elfogadni a támogatói döntést.  

Készítette: Szijgyártóné Szabó Erika, városüzemeltetési ügyintéző 


