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   3. NAPIREND  

Ügyiratszám                               1/130-51/2016.            
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2016. augusztus 10. -i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:                                     A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programban való részvételről javaslat 
 

Előterjesztő: Tóth Csaba  polgármester 
 

Előkészítő:  Dr.Gelencsér Ottó jegyző, Molnár Erika pénzügyi és 
gazdálkodási ügyintéző 

Meghívottak:   
 

Előterjesztést látta:  
 
 
 

…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
      jegyző 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább 
a könnyem hozzáférhetővé és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni. Magyarország 
Kormánya az 1314/2016.(IV.30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős Programról, 
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 elérhető, hogy az aktív életvitelt, 
mozgás-gazdag életmódot folytatók száma növekedjen, a sportolás a mindennapi életünk alapvető 
része legyen. 
 
Ennek megfelelően a Program tárgya a kültéri sportpark kialakítása a helyi sajátosságok 
figyelembe vételével. A Program keretében az önkormányzat (kérelmező) által biztosított 
ingatlanon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) háttérintézménye, a Nemzeti Sportközpont a 
kültéri sportparkot hoz létre, melyek ellenérték nélkül a az önkormányzat tulajdonába kerülnek. 
 
A Programon belül négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra, melyeket futókörrel lehet 
bővíteni a helyi sajátosságok, illetve a rendelkezésre álló források függvényében. 
 

Jellemzők A típus B típus C típus D típus 

Min.alapterület (nm) 40 70 90 150 

Talajburkolat gumi gumi gumi gumi 

Min.telepíthető 
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Az önkormányzat az alábbiak szerint igényelhet sportparkot és futókört: 
 

Lakónépesség  
(fő) 

Igényelhető sportpark 
(db) 

Igényelhető futókör 
(db) 

0 – 1000-ig  1 1 
 
A futókör megvalósításához az önkormányzatnak a megvalósítási költség 50 %-át önerőként 
biztosítani kell. A pályázati tájékoztató szerint 125 centiméter széles futókör előzetesen becsült 
átlagos bekerülési költsége (anyag és építési díj)  folyóméterenként nettó 30-35 ezer Ft. 
 
A fejlesztés helyszínül szolgáló ingatlannak legalább az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 
- a sportpark létrehozásához megfelelő telek nagyság, 
- műszakilag, geológiailag alkalmas, a létesítmény későbbi üzemeltetését és használatát nem 
veszélyeztető helyszín, megfelelő terep-és környezeti viszonyok, 
- az előírásoknak megfelelő terület kialakításához szükséges tereprendezési, növényápolási 
munkálatokat (amennyiben ilyen szükséges) az önkormányzatnak saját költségen kell biztosítania. 
Fenti feltételeket az önkormányzatnak a  Támogatási szerződéskötés időpontját követően 30 
napon belül kell elvégeznie. 
 
Az önkormányzatnak vállalnia kell: 
- a sportpark funkció szerinti fenntartását, karbantartását, üzemeltetését, akadálymentes 
megközelíthetőségéhez szükséges eszközök/felépítmények megvalósítását, azok karbantartását az 
ötéves fenntartási időszak végéig, 
- az önkormányzatnak biztosítania kell a sportpark ingyenes, bárki általi, korlátozás nélküli 
használatát, 
- az ingatlan amelyen a sportpark létesül, a fejlesztés átadásától számított 5 éves fenntartási 
időtartamon belül nem osztható meg, az ingatlan és a sportpark tárgyai nem terhelhetők meg és nem 
idegeníthetők el, illetve azokon olyan változtatást amely az új létesítmény használatát hátrányosan 
befolyásolja, az önkormányzat nem végez vagy nem tesz lehetővé. 
 
Az önkormányzat által benyújtott kérelem támogatása esetén a Sportparkba igényelt eszközök a 
Program lebonyolítója által lefolytatott közbeszerzési eljárás után kerülnek telepítésre, kihelyezésre.  
 
Az egyes típusok esetében az NFM fenntartja a jogot a későbbiekben lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás eredményének alapján fedett létesítmény kialakítására.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen! 

 
  Határozati javaslat 

 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
090/16 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
a „D” típusú kültéri Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark létesítéséről szóló kérelem benyújtásáról döntött, 
futókör igénybevétele nélkül.  
 
Az önkormányzat az ingatlanon az alábbi feltételeket 
biztosítja: 
- a sportpark létrehozásához megfelelő nagyságú telket, 
- műszakilag, geológiailag alkalmas, a létesítmény későbbi 
üzemeltetését és használatát nem veszélyeztető - megfelelő 
terep-és környezeti viszonyokkal rendelkező -  helyszínt, 
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- az előírásoknak megfelelő terület kialakításához szükséges 
tereprendezési, növényápolási munkálatokat (amennyiben 
ilyen szükséges) az önkormányzat saját költségen biztosítja. 
A szükséges feltételeket az önkormányzat a Támogatási 
szerződéskötés időpontját követően 30 napon belül 
biztosítja. 

Az önkormányzat a kérelem kedvező elbírálása esetén 
vállalja: 
- a sportpark funkció szerinti fenntartását, karbantartását, 
üzemeltetését, akadálymentes megközelíthetőségéhez 
szükséges eszközök/felépítmények megvalósítását, azok 
karbantartását az ötéves fenntartási időszak végéig, 
- a sportpark ingyenes, bárki általi, korlátozás nélküli 
használatát, 
- az ingatlan amelyen a sportpark létesül, a fejlesztés 
átadásától számított 5 éves fenntartási időtartamon belül 
nem osztható meg, az ingatlan és a sportpark tárgyai nem 
terhelhetők meg és nem idegeníthetők el, illetve azokon 
olyan változtatást amely az új létesítmény használatát 
hátrányosan befolyásolja, az önkormányzat nem végez vagy 
nem tesz lehetővé. 

 
Felelős: Tóth Csaba polgármester 
Határidő: 2016.augusztus 15.  

 
 

 
Lesenceistvánd , 2016. augusztus 4. 
 
                                            
                                        Tóth Csaba 

                            polgármester      


