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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
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városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 2017.01.26.
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Magyarország  Kormánya  az  1314/2016  (VI.30.)  kormányhatározatában  döntött  a  Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programról,  melynek keretében DMJV Önkormányzata által
benyújtott pályázati kérelem elbírását követően 1 db „C” típusú sportparkra nyertünk támogatást.
Az előterjesztés a programban való részvétel támogatására irányul.
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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 programban való részvételről DMJV Közgyűlése 473/2016 (VII.18.) határozatával döntött
(1.  számú  melléklet), melyben  4  db  „C”  típusú  sportpark,  valamint  az  egyik  „C”  típusú
sportpark  köré  egy  400  m-es  futókör  létesítését  támogatta.  A  programban  benyújtott
támogatási kérelmünk elbírálásra került és 1 db „C” típusú sportpark létesítésére nyerünk
támogatást (2. számú melléklet).

Az előzetes egyeztetések alapján megvalósítási  helyszínként  a Belváros, azon belül a Felső
Duna-part Batsányi utca mögötti terület lenne a legmegfelelőbb. 

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 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, melyre a költségvetési forrás már a 2016. évi költségvetésben
biztosított volt. A szükséges területrendezési munkálatokat a DVG Zrt. végzi el.

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. 

Az  elnyert  támogatással  megvalósítandó  1  db  „C”  típusú  sportpark  megvalósulásához
szükséges DMJV Közgyűlésének támogató határozata, melyek alapján felhatalmazza DMJV
Polgármesterét a megvalósításához szükséges nyilatkozatok aláírására (3. számú melléklet). 

Az előterjesztés az 1 db „C” típusú sportpark megvalósításának támogatására irányul. 



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  2017.01.26-i  rendkívüli  ülésén  tárgyalja,  a
bizottsági véleményeket a bizottsági elnökök szóban ismertetik. 

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



HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

__/2017 (I.26.) határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről

 
1.    Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város

Önkormányzata Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételét, és
elfogadja a Dunaújváros településen az 1 db „C” típusú külterületi sportpark megépítését. 

2.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program  keretében  létesítendő  1  db  „C”  típusú  sportpark  megépítési  helyszínéül  a  87/15
helyrajzi szám alatt található közparkon belül a Felső Duna-part Batsányi utca mögötti területet
jelöli meg. 

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

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért
                  a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért
a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
 

Határidő: a támogatáshoz szükséges nyilatkozatok benyújtására: 2017. február 1.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beruházáshoz kapcsolódó terep és környezeti
viszonyok  rendezéséhez  szükséges  forrást  Dunaújváros  MJV  Önkormányzata  2017.  évi
költségvetésében 473/2016. (VII.18) Közgyűlési Határozat alapján figyelembe vette.

 
 Dunaújváros, 2017. január 26.
 

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.  Izsák Máté s.k.  
  a pénzügyi bizottság elnöke 

  
 az oktatási, kulturális, ifjúsági

és sport bizottság elnöke
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