
 
 
 
 
 
 

 
Iktatószám: MTF/768/1/(2019) 
 
Név:    Lovas Község Önkormányzata 
Cím:    8228 Lovas, Fő utca 8. 
 
 
Tárgy:  Értesítés támogatói döntésről 
 
Tisztelt Polgármester Asszony! 
Tisztelt Ferenczy Gáborné! 
 
 
Örömmel értesítjük, hogy a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról szóló 
1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozathoz kapcsolódóan benyújtott kérelmére tekintettel a 
Magyar Falu Program sportparkok építése alprogram keretének terhére 
 
 
 

Lovas településen 
1 db A típusú sportpark 

 
támogatásáról döntöttünk. 

 
Bízunk benne, hogy Magyarország Kormányának a Magyar Falu Program keretén belül 
nyújtott támogatása az Ön települését is vonzóbbá, komfortosabbá teszi, és a sportpark a helyi 
lakosság megelégedésére szolgál majd.  
 
A beruházás előkészítése és mihamarabbi végrehajtása érdekében kérjük, hogy jelen levelünk 
kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül a csatolt és szükséges nyilatkozatokat 
megtenni szíveskedjenek. 
 
 
Munkájukhoz és a pályázati célok megvalósításához sok sikert kívánunk! 
 
 
Budapest, 2019. augusztus 26. 
 
 

 
Gulyás Gergely     Gyopáros Alpár 
    miniszter       kormánybiztos 
        s.k.       s.k. 

 
 

  



 

Mellékletek / Nyilatkozatok 

 

Kérjük írásbeli nyilatkozatukat: 

- hogy a jelen értesítésben közölt beruházásnak az Önök településén történő 
megvalósulását elfogadják, azt támogatják, 

- hogy a kérelmükben a beruházás megvalósítására kijelölt ingatlan a Programra 
vonatkozó Tájékoztatóban foglalt feltételek (https://www.bmsk.hu/sportpark18/) 
figyelembevételével jelenleg is alkalmas a beruházás kivitelezésére, a kérelem benyújtása óta 
az ingatlanra vonatkozó változás(ok) nem történt(ek) (különösképpen tekintettel arra, hogy az 
ingatlan továbbra is 1/1 arányú állami vagy 1/1 arányú önkormányzati tulajdonban áll, 
valamint per-, teher- és igénymentes, ide nem értve a közszolgáltató javára bejegyzett 
szolgalmi jogot vagy vezetékjogot vagy valamilyen állami szerv javára bejegyzett 
elidegenítési és terhelési tilalmat). Kérjük, hogy a jelen támogató döntésről szóló értesítés 
szerint megvalósítandó sportpark helyszínéül szolgáló ingatlan adatait (pontos cím, hrsz.) 
megadni szíveskedjenek. Amennyiben kérelmüket több ingatlan megjelölésével, több 
sportparkra nyújtották be, kérjük, nyilatkozzanak továbbá, hogy a pályázatukban megjelöltek 
közül pontosan melyik ingatlanon kívánják a fenti döntésnek megfelelő beruházás 
megvalósítását, 

- a beruházással kapcsolatban eljárni jogosult önkormányzati kapcsolattartó(k) 
személyéről és elérhetőségeiről (név, szakterület, telefonszám, e-mail cím). 

Kérjük, hogy nyilatkozatuk eredeti példányát a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK Zrt.)  (cím: 1142 Budapest, 
Pf.: 116) részére postai úton eljuttatni, valamint – a gyorsabb ügyintézés érdekében – a 
postázandó dokumentumok digitalizált változatát elektronikusan a sportpark@bmsk.hu e-mail 
címre is megküldeni szíveskedjenek. A borítékon kérjük a következőket tüntessék fel: 
„Magyar Falu Program és Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program”. 

 

Nyilatkozatuk kézhezvételét követően a BMSK Zrt. munkatársai felveszik a kapcsolatot az 
Önök által kijelölt kapcsolattartóval a beruházásra kijelölt ingatlan helyszíni bejárása 
érdekében. A helyszíni bejáráson történik meg a beruházással érintett ingatlan felmérése az 
alábbi feltételekkel: 

- Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felmérés lefolytatása érdekében a 
BMSK Zrt. előzetes megkeresése alapján, hétköznapokon munkaidőben lehetővé teszi az 
ingatlan területére történő belépést, és biztosítja a felmérési munka zavartalan elvégzését a 
BMSK Zrt. munkatársai, megbízottjai részére. 

- Az Önkormányzat vállalja, hogy a felmérési munkák idejére – a beruházással érintett terület 
műszaki és jogi kérdéseiről nyilatkozni képes – helyismerettel rendelkező nyilatkozattételre 
jogosult képviselő(ke)t delegál, aki(k) a területspecifikus jogi és műszaki információkat 
közli(k) a BMSK Zrt. felmérést végző munkatársával.  



- A BMSK Zrt. vállalja, hogy az ingatlanra történő belépés iránti igényéről – előzetes 
kapcsolatfelvételt követően – legkésőbb a belépés tervezett napját megelőző 3.  munkanapon 
értesítést küld az Önkormányzat részére.  

- Az Önkormányzat adatok, információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátásával 
segítséget nyújt a BMSK Zrt. részére az ingatlan felmérésének elvégzéséhez. 

- A BMSK Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a felmérési munkák az ingatlan más 
részeinek működésében ne okozzanak fennakadást és azt a lehető legkisebb mértékben 
zavarják. 

- Amennyiben az Önkormányzat által kijelölt területet munkatársunk nem tartja alkalmasnak, 
úgy a felméréskor új helyszín megjelölésére van lehetőség. 

 

Az Önkormányzat a helyszíni bejárás időpontjában átadja a BMSK Zrt. felmérést végző 
munkatársának a beruházás megvalósítására kijelölt ingatlanra vonatkozó, 2019. évnél nem 
régebbi, nem hiteles tulajdoni lapot, térképmásolatot és közműtérképet. A helyszínen készített 
felmérési valamint az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott dokumentáció képezik a 
kivitelezési munkák alapjául szolgáló döntési és telepítési terv alapját. Kérjük továbbá, hogy 
amennyiben szükséges, a vonatkozó képviselő-testületi döntést is csatolni szíveskedjenek. 

 

A felmérést, illetve a fentiekben részletezett dokumentumok teljeskörű maradéktalan 
beérkezését követően a BMSK Zrt. megküldi Önöknek a beruházás megvalósításához 
szükséges, a megvalósító és az Önkormányzat által megkötendő együttműködési 
megállapodás tervezetét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melléklet: Nyilatkozat 

 
Alulírott………………….……………..[Név]…………………………….….………………… 
[Önkormányzat neve] (…………………………….………………………………………………) 
[Irányítószám] [Település neve], [Cím] polgármestere nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség 
……………[Dátum]-án/én kelt …………………………………[Értesítés száma] számú értesítő 
levelében közölt döntés szerinti támogatást önkormányzatunk elfogadja, a beruházás 
megvalósítását támogatja.  
 
A döntésről szóló értesítés szerinti sportparkot a kérelmünkben megjelölt alábbi ingatlanon 
kívánjuk megépíttetni: 
 
……………………………………………………………………………[Pontos cím, hrsz.], 
 
 
mely ingatlan a sportpark telepítésére jelenleg is alkalmas, 
 
A beruházással kapcsolatban az alábbi önkormányzati kapcsolattartó személy(ek) jogosult(ak) 
eljárni: 
 
………………….……………………………………………………[Név, telefonszám, email cím], 
 
………………….……………………………………………………[Név, telefonszám, email cím]. 
 
 
A beruházással érintett ingatlan felméréséhez szükséges helyszíni bejárással kapcsolatban az 
értesítőben meghatározott feltételeket az Önkormányzat biztosítja. 
 
 
……………………[Település neve], 2019. ……………… 
 
 
      Tisztelettel: 
 
        ........................................ 
         polgármester



 


