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Kövér Lászl ó
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Mindenütt jó, de a legjobb a Sportközpontban: mikor vehetik ismételten birtokba a

hódmezővásárhelyi Balogh Imsi Sportközpontot a diákok?” címmel, az Országgyűlésről
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtani
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszterhez . Kérdésemre a választ írásban kérem !

Tisztelt Miniszter Asszony !

Az előző szocialista-szabaddemokrata kormányok pazarló gazdálkodása idején számos
esetben - a Magyar Állam által finanszírozott - Public Private Partnership (PPP) konstrukci ó
keretében valósult meg beruházás, többek között oktatási intézmények, sportlétesítménye k

esetében.

A Nemzeti Együttműködés Kormánya 2010 után felismerte ezen finanszírozási mód
alkalmazásának problémáit, ezért a jó és olcsó állam kiépítésének egyik fontos lépésekén t
célul tűzte ki a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok terhes örökségének számító, előnytelen
PPP-szerződések lezárását. A feladat végrehajtása érdekében a Kormány megbízta a Nemzet i

Fejlesztési Minisztériumot a PPP konstrukcióban megvalósult beruházásokra vonatkoz ó

szolgáltatási szerződések felülvizsgálatával és lezárásával .

Hódmezővásárhelyen a K'Art Építész Stúdió Kft ., mint magánpartner közreműködésével
felépült a Balogh Imsi Sportközpont, amely funkciója szerint több ezer diák és sportol ó
számára nyújtana megfelelő helyszínt sportoláshoz. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata jelenleg nem tudja a rendeltetése szerint használni az ingatlant a
magánpartner miatt. A Kormány a 183/2012 . (VII. 27.) Korm. rendeletével a K'Art Építés z
Stúdió Kft-t stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette, tekintette l
arra, hogy a magáncég finanszírozási problémái és tartozásállománya miatt nem zárható k i

vele szemben cs őd- vagy felszámolási eljárás elrendelése, ugyanakkor minden körülménye k

között biztosítani szükséges a közösség számára a sportlétesítmény folyamatos üzemeltetését .



A Kormány az 1356/2012 . (IX.11 .) Korm. határozatával döntött PPP konstrukcióban létesül t
sportlétesítmények kiváltásához kapcsolódó forrás átadásáról . A Nemzeti Együttm űködés
Kormánya így minden szükséges intézkedést megtett a Magyar Állam számára előnytelen
PPP-szerződések lezárása érdekében .

Almási István, Hódmezővásárhely polgármestere megkeresett és segítségemet kérte a

Sportközpont használatával kapcsolatosan . Polgármester Úr tájékoztatása alapján arról
értesültem, hogy a Balogh Imsi Sportközpont Hódmezővásárhely Megyei Jogú Váro s
Önkormányzata általi használata még mindig nem megoldott .

Tisztelt Miniszter Asszony !

Ezúton kérem szíves tájékoztatását arról, hogy mikor kerülhet ismételten a Balogh Ims i
Sportközpont a hódmezővásárhelyi polgárok, diákok és sportolók használatába, különös
tekintettel arra, hogy Hódmezővásárhely már 2005-ben bevezette a mindennapos testnevelést,
ezért a Sportközpont elengedhetetlenül szükséges lenne ezen feladatok ellátásához . Jelenleg
csak komoly szervezési munkával biztosítható a Sportközpont ideiglenes kiváltása .

Várom Miniszter asszony megtisztelő válaszát és intézkedését .
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