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14. Az ózdi Városi Stadion felújítása

Előirányzat: 700 millió forint
Az előirányzat az ózdi Városi Stadion felújítását szolgálja.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg)
folyósítása a támogatói  okirat  kiadását  követő 30 napon belül történik és a további  részletek
tárgyévi – támogatói okirat  szerinti  – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor,  ha az
önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

Ózdon több évtizedes hagyománnyal rendelkezik a tömegsport. Számos élsportolót adott Ózd
városa az országnak,  akikre méltán büszkék lehetnek a  helyiek.  A Városi  Stadion az ország
legmodernebb stadionjai közé tartozott az 1960-as években. A futball-csapat egykor az NB1-ben
is szerepelt, több válogatott játékost is kinevelt hazánknak. Mára azonban a stadion számos téren
rekonstrukcióra szorul: országszerte épülnek műfüves pályák, Ózd városában forráshiány miatt
sajnos még ez várat magára. A centerpálya 20 000 fős lelátórésze mára oly mértékben leromlott
állapotú, hogy balesetveszélyessé vált a használata. Elkerülhetetlen a felújítása, viszont a város
költségvetése  és  az  uniós  források erre  nem adnak módot.  Szükséges  lenne  még  ezen felül
villanyvilágítással is gazdagítani a center- és edzőpályákat, a mai világban ez már minimumnak
számít  az  ország különböző sportpályáin.  Számos  sportágnak ad  otthont  a  futballon  kívül  a
Stadion: a tekén, teniszen, súlyemelésen, az atlétikán keresztül minden sportszerető megtalálja
kedvencét.
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