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Tárgy: Street workout park létesítése költségének betervezése a jövő évi költségvetésbe 

Tisztelt Közgyűlés! 

Ez úton tolmácsolok a Közgyűlés számára egy olyan problémát, melyet a Kecskeméti Street Workout 

Team sportközösség (levelüket az 1. számú melléklet tartalmazza) és nagyon sok kecskeméti, 

sportolni vágyó fiatal érez magáénak.  

A streetworkout egy olyan sport, mely a fiatalok körében rendkívüli népszerűségnek örvend, viszont, 

mivel egy új sportágról beszélünk, városunkban még nincsenek meg a megfelelő feltételek 

gyakorlására. Az idén nyáron a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban (továbbiakban: 

Szabadidőközpont) épített street wokrout parkkal kapcsolatban problémák merülnek fel. A sportolók 

elmondása szerint a homokos talaj nem teszi lehetővé, hogy egyes gyakorlatokat megfelelőképpen el 

tudjanak végezni. Ennél sokkal nagyobb probléma, hogy a Szabadidőközpont nyitva tartásához kell 

alkalmazkodniuk. 

Fontos kiemelnem, hogy ennek a sportnak éppen a szabadság a lényege: egy olyan street workout 

pályával, melyhez nem tudnak hozzáférni a sport gyakorlói, nem tudunk segíteni számukra. Az év 

négy hónapján 17 órakor (!) két hónapján pedig 18 órakor már bezár a Szabadidőközpont. Ezek az 

időpontok az esetek többségében a munkaidő végét jelentik, így elmondhatjuk, hogy fél éven 

keresztül sokan hozzá sem férnek ezekhez az eszközökhöz.  

Ezért úgy gondolom, és ebben a Kecskeméti Street Workout Team is osztja a véleményemet, hogy 

egy, a Lánchíd utcai sportpályán kialakított street workout park sokkal több kecskeméti fiatal számára 

biztosítana lehetőséget a sport gyakorlására. A Lánchíd utcai sportpályán lévő eszközök, mint azt a 

legutóbbi Közgyűlésen már elmondtam és képekkel is illusztráltam, jelenleg megrongált állapotban 

vannak, ezért azt javaslom, hogy egy összetett street workout parkot létesítsen ott városunk. Ennek 

megtervezését a sportközösség már elvégezte, ezt a 2. számú melléklet tartalmazza. 

Mint mondtam, ez egy viszonylag új sportág, melynek támogatása azért nagyon fontos, mert ezzel 

városunk a sportolási lehetőségek bővítése területén ismét előreléphet! 

A sport szerepéről a betegségek kialakulásának megelőzésében, az elhízás és az alkoholizmus 

megelőzésében, az egészséges életmód kialakításában hosszan írhatnék, de úgy gondolom, ezekkel 

Önök is tisztában vannak. Azt viszont mindenképp hangsúlyoznom kell, hogy a fenti problémáknak a 

panelházakban lakó polgárok még inkább kitettek, így ezeken a területeken különösen fontos, hogy 

minél több sportolási lehetőség közül választhassanak az ott élők. A Széchenyivárosban, ahová a park 

kialakítását javaslom, óriási lakóközösségről beszélhetünk: a közel 40.000 lakos jelentős része 

panelházakban él. Fontos megjegyezni: ennek a sportnak a gyakorlása nem jár semmilyen 

költségvonzattal, hisz a parkoz, a Lánchíd utcai sportpályán bárki ingyenesen hozzáférne. Sokan 

ugyanis nem bírják kifizetni a konditermek igen sommás belépőit, bérleteit.  

Határozati javaslat: 



A jövő évi költségvetésben különítsen el 1,5 millió forintot önkormányzatunk egy street workout park 

kialakítására, melyet a Lánchíd utcai sportpályán épít fel.  

A sport gyakorlásához megfelelő eszközöket tartalmazó termék képét a 2. melléklet tartalmazza, az 

arra küldött árajánlatot pedig a 3. melléklet. Mindezeket a Kecskeméti Street Workout Team juttatta 

el hozzám. A projekttel kapcsolatos további részletek egyeztetésével és az érintettek bevonásával 

kapcsolatban állok rendelkezésükre.  

Azt gondolom, önkormányzatunk költségvetése szempontjából a fönti egyáltalán nem egy komoly 

összeg, viszont a kecskeméti fiatalok szempontjából egy igen jelentős előrelépés lenne a sportolási 

lehetőségek bővülése terén. 
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1. melléklet: 

„A kinti konditermek, streetworkout parkok pár éve terjedtek el Magyarországon. Hazánk 

legismertebb street workout tornásza Szarka Ákos. Világversenyeken is megméretteti magát, 

melyeken folyamatosan dobogós helyezéseket ér el. Budapesten ez a sport már teljesen kinőtte magát, 

nincs is olyan kerület ahol ne lenne legalább három minőségi pálya. Ennek a sportnak nagy 

közösségépítő ereje van: mindenki együtt edz és segít a másiknak, ösztönözzük egymást, és segítünk 

egymásnak. Kecskemét is büszkélkedhet kiemelkedő sportolókkal a sportágban, akik rendszerint 

szépen helytállnak a versenyeken: itt ki kell emelnünk Farkas Bencét és Kozma Dánielt.  

Kecskeméten sajnos nincs lehetőség egy bizonyos szint fölé kerülni, mert nincs hozzá megfelelő 

pálya. A Benkó Zoltán Szabadidőközpontban lévő pályának a legnagyobb hátránya a homokos talaj, 

amin dinamikus gyakorlatokat nem lehet végezni. Emellett korán bezár, különösen a téli időszakban. 

Mivel itt nincs pálya, így más városokban kellett gyakorolnunk, ami rengeteg utazási időbe és 

természetesen pénzbe került. Mégis, kecskeméti sportolóink ilyen körülmények között érték el a 

kiváló eredményeket. Szeretnénk Kecskemét városa segítségét kérni ahhoz,  hogy egy minőségi pályát 

kapjunk, aminek segítségével a versenyeken tovább növelhetjük Kecskemét hírnevét!  

Köszönjük!  

Kecskeméti Street Workout Team” 



2. melléklet  

 

3. melléklet 

 

Tóth Gábor (0620/4977850) árajánlata: 

 

Sportpálya-építés, -telepítés, a mellékelt rajzok alapján. 

   

Anyag     44,45                 5/4" 3.2                                    42,4   átmérő        /  forgalomban 

kapható anyag 

  

    "        /100 átm/                                                           101.6 /4  "                             " / 

  

   anyagköltség   :         520.000,. Ft 

  

   munkadíj         :         350.000,.  " 

  

  

Felület kezelés   :     

  

   homokszórás  :           80.000,.   " 

  

   tűzihorganyozás .       100.000,.  " 

  

   porszórtfestés .          120.000,.  " 

  

 


