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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. július 18.

Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

Előkészítő: Szabó Imre városfejlesztési igazgató
Somfainé Petőfalvi Anita pályázati koordinációs ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016.07.14.
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 2016.07.14.
pénzügyi bizottság 2016.07.14.
városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2016.07.14.

A napirendi pont rövid tartalma:
Magyarország  Kormánya  az  1314/2016  (VI.30.)  kormányhatározatában  döntött  a  Nemzeti
Szabadidős  –  Egészség  Sportpark  Programról,  melynek  alapvető  célja  olyan  közösségi  terek
létrehozása,  ahol  valamennyi  korosztály  aktívan  töltheti  el  a  szabadidejét  igényes  szabadtéri
létesítményekben.  Cél  a  sportolás  pozitív  élettani  hatásainak  erősítése.  Az  előterjesztés  a
programban való részvétel támogatására irányul.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály
Ügyintéző neve: Somfainé Petőfalvi Anita
E-mail címe: somfaine@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-345
Iktatószám: 21173/2016

Előkészítő aláírása: Somfainé Petőfalvi Anita sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Szabó Imre sk.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2016.07.11.
Ellenőrzés dátuma: 2016.07.11.
Törvényességi észrevétel: Van / Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Zárt / Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:
Szekeres Réka: L. 2016.07.11.



JAVASLAT
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre

 
Tisztelt Közgyűlés!
 
Magyarország  Kormánya  az  1314/2016  (VI.  30.)  Korm.  határozatában  döntött  a  Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programról (a továbbiakban: Program), amelynek alapvető
célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol
valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes
szabadtéri létesítményekben, amelynek révén elérhet, hogy
– az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma növekedjen;
– a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma növekedjen;
– az integráció és az akadálymentesség biztosítva legyen;
– a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság egészségi állapota javuljon;
– a sportolás a mindennapi életünk alapvető része legyen.

A Program tárgya kültéri sportpark (a továbbiakban: sportpark, vagy kültéri sportpark) kialakítása
a  helyi  sajátosságok  figyelembevételével,  akként,  hogy  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  (a
továbbiakban:  NFM)  a  rendelkezésére  álló  forráskeret  erejéig  a  Nemzeti  Sportközpontokon (a
továbbiakban: NSK) keresztül fejlesztéseket végez, melynek alapja a programban való részvételre
benyújtott és a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elfogadott kérelem.
 
A pályázati kiírás megjelenésének ideje 2016. július 1.

A Programban részvételre jogosultak köre: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény hatálya alá tartozó települési önkormányzatok

A Programról szóló NFM által kiadott tájékoztató az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

A programban való részvétellel  4 db „C” típusú sportpark,  valamint az egyik „C” típusú
sportpark köré egy 400 m-es futókör létesítését célozzuk meg. 

Megvalósítási helyszínek a következőek lennének:

A. 1  db  „C”  típusú  sportpark  a  Belvárosban  a  Felső  Duna-part  Batsányi  utca  mögötti
területére, mely sportpark köré egy 400 m-es futókört tervezünk.

B. 1 db „C” típusú sportpark a Belvárosban a Május 1. utca mögötti területen a József Attila
utca és Ady Endre utca között elhelyezkedően.

C. 1 db „C” típusú sportpark a Béke városrész területén a Március 15. tér – Tavasz utca –
Hajnal utca – Alkotás utca által határolt területre.

D. 1 db „C” típusú sportpark a Technikum Városrészben a Balogh Ádám utca és a Rózsa
Ferenc udvar közötti területen. 

A fejlesztés kivitelezéséhez kapcsolódó információk: 
 A „C” típusú sportpark létesítéséhez szükséges minimális alapterület 90 m2.. 
 A sportparkok talajburkolata gumi, a minimálisan telepítésre kerülő eszközök száma pedig

8 db. 
 A  sportpark  által  biztosított  sportolási  lehetőségek  megnevezése  a  következő:

húzódzkodás,  tolódzkodás,  fekvőtámasz,  bordásfal,  hasizom erősítés,  hátizom erősítés,
lépcsőzés, függeszkedés.  

 A futókör szintén gumi borítású, melynek szélessége 125 cm. 

A fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlannak olyan állapotban kell  lennie, melyen a munkálatok
soron kívül megkezdhetőek, így a szükséges terep- és környezeti viszonyokat Dunaújváros MJV
Önkormányzatának kell biztosítania, melynél fejlesztési területenként kb. bruttó 1,5 millió Ft-tal kell
számolni. 



A  program  keretében  a  kültéri  sportpark  létrehozására  irányuló  fejlesztést  az  NFM
háttérintézménye  az  NSK végzi.  Az  előállított  sportpark(ok)  ellenérték nélkül  az  önkormányzat
vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülnek. 

Gazdasági adatok:
A  programban  való  részvételhez  önerő  biztosítása  szükséges  a  400  m-es  futókör
megvalósításához.
Az önerő mértékéről a miniszert dönt, a beérkezett kérelmek számára és a rendelkezésre
álló költségvetési forrásokra figyelemmel. 

A tájékoztató szerint a 125 cm széles futókör előzetesen becsült átlagos bekerülési értéke
(anyag és építési díj) folyóméterenként nettó 30-35 ezer forint. 

A fentiek alapján Dunaújváros MJV Önkormányzata által a Belvárosban a Batsányi utca mögötti
Felső Duna-parti részen létesítendő 400 m-es futókör bruttó bekerülési értéke 15.240.000,- Ft –
17.780.000,- Ft közötti összeg.

A futókör  létesítése esetén a programban való  részvételi  jelentkezéshez szükséges képviselő-
testületi határozat az önerő mértékének biztosításáról. 

A sportpark létesítésére irányuló Program keretében a fejlesztések megvalósításához a terep és
környezeti viszonyok rendezését szintén Dunaújváros MJV Önkormányzatának költségvetéséből
szükséges finanszírozni, melyhez várhatóan 6 millió Ft többletköltség biztosítása szükséges. 
 
A programban való részvételhez szükséges dokumentáció benyújtási határideje: 2016. augusztus
15. 16 óra.

Az előterjesztés a programban való részvételre, továbbá a futókör létesítéséhez tervezett
50%-os  mértékű  önerő,  valamint  a  terep  és  környezeti  viszonyok  rendezésének
biztosítására irányul.

A határozati javaslat mellékleteinek jegyzéke:
1. melléklet: Tájékoztató

A határozati javaslatot az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a
Gazdasági  és  Területfejlesztési  Bizottság,  valamint  a  Városüzemeltetési,  Környezetvédelmi  és
Turisztikai Bizottság tárgyalta.

Bizottsági vélemények:
Az előterjesztést 2016.07.14-i ülésén a  oktatási, kulturális, ifjúsági és sport  bizottság 5 igen
szavazattal  egyhangúlag,  a  gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság  6  igen  szavazattal
egyhangúlag,  a  pénzügyi  bizottság  4 szavazattal  egyhangúlag,  és  a  városüzemeltetési,
környezetvédelmi  és  turisztikai  bizottság  5  igen szavazattal  egyhangúlag  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

…/2016 (VII.18.) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

 
1.    Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város

Önkormányzatának  a  Nemzeti  Szabadidős  –  Egészség  Sportpark  Programban  való
részvételére irányuló dokumentáció elkészítését 4 db „C” típusú külterületi sportpark, valamint
1 db 400 m-es futókör létesítésére vonatkozóan, valamint elhatározza a kapcsolódó projekt
végrehajtását.

2.   Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.
pontban megjelölt programban való részvételhez szükséges dokumentumokat írja alá, valamint
a kapcsolódó szükséges intézkedéseket tegye meg.

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért

                  a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a városfejlesztési igazgató
 

Határidő: a dokumentáció benyújtására: 2016. augusztus 15. 16:00

 3.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  az  1.  pontban  szereplő
programban való  részvétel  végrehajtásán belül  a  futókört  érintő  beruházáshoz tervezett  önerő
biztosítását a bekerülési érték 50 %-ának erejéig, melyre Dunaújváros MJV Önkormányzata 2016.
évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  3/2016.  (II.19.)  önkormányzati
rendelete  7.b  mellékletben  újonnan  létrehozott  „Nemzeti  Szabadidős  –  Egészség  Sportpark
Program – futókör létrehozása ” előirányzat soron 8.890 e Ft összegű önkormányzati saját forrást
biztosít  az 5/b melléklet (tartalékok) 25. Felhalmozási tartalékok/ 25.13. Pályázati tevékenység,
felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  elhatározza,  hogy  az  1.  pontban  szereplő
programban való részvétel végrehajtásán belüli beruházásokhoz kapcsolódó terep és környezeti
viszonyok rendezéséhez tervezett
 önerő  biztosítását  bruttó  6  millió  Ft  erejéig  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  2016.  évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete
7.b  mellékletben  újonnan  létrehozott  „Nemzeti  Szabadidős  –  Egészség  Sportpark  Program  –
tereprendezés ” előirányzat soron 6.000 e Ft összegű önkormányzati saját forrást biztosít az 5/b
melléklet  (tartalékok)  25.  Felhalmozási  tartalékok/  25.13.  Pályázati  tevékenység,  felkészítés,
önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére.
 
5.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  Közgyűlése utasítja  a jegyzőt,  hogy e  határozat  3.  és 4.

pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása
során  vegye  figyelembe,  valamint  utasítja  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalások teljesítésére.

 
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:

  a polgármester
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
  a városfejlesztési igazgatóság vezetője
- a költségvetés módosításáért:
   a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
  az költségvetési és pénzügyi osztály vezetője



 
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 Dunaújváros, 2016. július 18.
 

Cserni Béla s.k.  Hingyi László s.k.  
  a városüzemeltetési,

környezetvédelmi és turisztikai
bizottság elnöke    

 a gazdasági és
területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.  Hingyi László s.k.  
  a pénzügyi bizottság elnöke 

  
 az oktatási, kulturális, ifjúsági

és sport bizottság elnöke
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