
 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

 

2015. szeptember 20-án  

tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra vonatkozó 

támogatási kérelem benyújtásáról 

 

Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 

     Városstratégiai Iroda 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

     Öveges László irodavezető 

     Mérnöki Iroda 

     Borbélyné Balogh Katalin osztályvezető 

     Várostervezési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     1 db közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság .../2016. (IX.20.) VPB. számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

dr. Határ Mária 

jegyző  



 
19591-9/2016. 

 
                          
                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE          

_____________________________________________________________________                                                                                                                             
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 

2016. szeptember 20-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra vonatkozó 

támogatási kérelem benyújtásáról 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1 pontja alapján a csatolt közgyűlési 

előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint 

meghozni. 

 

Kecskemét, 2016. augusztus 29. 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

….2016. (IX.20.) VVB. számú határozat 

Tájékoztató a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra vonatkozó 

támogatási kérelem benyújtásáról 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony 19591-9/2016. 

ügyszámú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra 

javasolja. 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2016. szeptember 22-én  

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: Tájékoztató a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra vonatkozó 

támogatási kérelem benyújtásáról 

 

 

Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 

     Városstratégiai Iroda 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

     Öveges László irodavezető 

     Mérnöki Iroda 

     Borbélyné Balogh Katalin osztályvezető 

     Várostervezési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:     légifotók a fejlesztési helyszínekről 

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság .../2016. (IX.20.) VPB. számú határozat 

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság …/2016. (IX.20.) VVB. számú határozat 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

dr. Határ Mária 

        jegyző 



 
19591- 8/2016. 

 
                          

                      KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE          

                                                                           ________________________________                                                  
 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. szeptember 22-én tartandó ülésére 

 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra vonatkozó 

támogatási kérelem benyújtásáról 

 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Kormány a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról (továbbiakban: 

Program) szóló 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozatában döntött a pályázati felhívás 

kiírásáról. A Program célja olyan közösségi terek kialakítása, ahol valamennyi korosztály, a 

fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét, igényes szabadtéri 

létesítményekben, melyek révén elérhető, hogy az aktív életvitelt, mozgásgazdag életmódot 

folytatók száma növekedjen, a lakosság egészségi állapota javuljon. További cél, hogy a 

sportolás a mindennapi életünk alapvető része legyen, valamint az integráció és az 

akadálymentesség biztosítva legyen.  

 

A pályázat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 

3. melléklet 2.4.2. pontja, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 

szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján 

2016. augusztus 15. napján a Program lebonyolítója a BMSK Beruházási, Műszaki 

Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (továbbiakban: BMSK) részére 

benyújtásra került.  

 



A fejlesztési helyszínek minden esetben olyan ingatlanon valósulhatnak meg, melyek az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak és tehermentesek. A Program keretében az 

önkormányzat által biztosított ingatlanon a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

háttérintézménye a BMSK a kültéri sportparkok létrehozására fejlesztést végez, mely során az 

előállított sportparkok ellenérték nélkül az önkormányzat tulajdonába kerülnek. A projektek 

támogatását tekintve kivételt képeznek a futókörök, melyek kialakításához 50% önerő 

biztosítása szükséges. 

 

A kérelmezőnek vállalnia kell a sportparkok és futókörök funkció szerinti fenntartását, 

karbantartását és üzemeltetését. Biztosítani szükséges, az ingyenes, bárki általi korlátozás 

nélküli használatot az átadástól számított 5 éves időtartamig. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város sportszakmai stratégiájában kiemelt szerepet játszik a 

szabadidősport. Ennek keretében prioritást élveznek a szabadidő sporttevékenységgel történő 

eltöltéséhez szükséges eszközök, pályák telepítése és létesítése. A szabadtéri fitness eszközök 

a fiatalok és felnőttek, valamint az idősebb korosztály kondicionális fejlődését és 

karbantartását célozzák. A lakosság körében népszerű ízületkímélő talajborítású futópályák 

létesítése is kiemelten fontos feladat.  

 

A Program keretében a város egész területét lefedő fejlesztési pontok kerültek 

meghatározásra, melynek segítségével a lakosság könnyen elérheti az adott városrészben 

található sportparkot vagy futópályát. Ezen helyszínek fontos szerepet töltenek be a 

szabadidős sporttevékenységekben, az egészségmegőrzésben, a lakosság mozgás és motorikus 

képességeinek fejlesztésében és közösségek kialakulásában, erősítésében. A rendszeres 

sportolás egyaránt hozzájárul az egészség és a jó fizikai közérzet kialakulásához és 

megőrzéséhez. Támogatja a szellemi frissesség fenntartását, szellemi és fizikai munkavégzés 

képességét, a pozitív önkép kialakítását. Kiváló eszköz a stressz levezetésére, a jellem és az 

akarat erősítésére. A sport olyan készségeket, képességeket fejleszt, melyek mind a munka, 

mind az élet egyéb területeire transzferálhatóak. A szabadidősport természetesen mindezek 

mellett élvezetet, izgalmat, kikapcsolódást, felszabadulást, örömet jelenthet és együttlétet a 

családdal, barátokkal. A kamaszodó fiatalok számára életcélt nyújthat, ahol közösségre 

találhatnak és levezethetik felesleges energiáikat. 

 

A sikeres pályázat esetén „B” illetve „D” típusú sportparkok mellett 400 méter hosszúságú 

futókörök kerülnek kialakításra, az alábbi jellemzőkkel: 

 

„B” típus: minimális alapterülete 70 m
2
, gumi talajborítással, 7 db eszköz telepítésével mely 

húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom-, hátizom erősítés, létramászás, 

függeszkedés gyakorlatok elvégzésére alkalmas. 

 

„D” típus: minimális alapterülete 15 m
2
, gumi talajborítással, 15 db eszköz telepítésével mely 

húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom-, hátizom erősítés, létramászás, 

függeszkedés, párhuzamos korlát gyakorlatok elvégzésére alkalmas. 

 



400 méteres futókör: a futókör 125 cm szélességű szintetikus poliuretán anyagú rekortán 

borítású. 

 

A helyszínkiválasztás során minden esetben figyelembevételre került, hogy az elkészülő 

létesítmények lehetőség szerint maximális kihasználtsággal működjenek. Ezen felül olyan 

nevelési-oktatási intézmények közelében kerülnek kialakításra sportparkok, melyek 

sportinfrastruktúrája nem kellően fejlett.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város területén megvalósítandó sportpark és futópálya helyszínek: 

 Gyenes tér (hrsz. 3964/1) – 400 méteres futópálya 

 Katonatelep sportpálya (hrsz. 0445/34) – 400 méteres futópálya és D típusú sportpark 

 Hermann Ottó tér (hrsz. 6395) – B típusú sportpark 

 Kadafalva, Boróka utca iskola melletti terület (hrsz. 11747) – D típusú sportpark 

 Műkertváros, a Vadaspark előtti terület (hrsz. 8246/10) – D típusú sportpark 

 Forradalom utca (hrsz. 3805/9) – D típusú sportpark 

 Czollner tér (hrsz. 548) – D típusú sportpark 

 Nádasdy Kálmán utcai park (hrsz. 17843/25) – D típusú sportpark 

 Újvidék tér (hrsz. 9325/2) – D típusú sportpark 

 Temes tér (hrsz. 2356) – D típusú sportpark 

A futókörök kialakításához 50% önerő biztosítása szükséges, melynek mértéke pályánként 

7.000.000 Ft +ÁFA, azaz összesen 14.000.000 Ft + ÁFA. A pályázat nyertessége esetén ezen 

összeget az önkormányzatnak szükséges biztosítania. 

 

A fejlesztések helyszíneit a BMSK számára olyan állapotban kell rendelkezésre bocsátani, 

hogy azon a szükséges munkálatok soron kívül megkezdhetőek legyenek, vagyis a 

kérelmezőnek szükség esetén el kell végeznie (saját költségen) a bontási, tereprendezési, 

közmű áthelyezési, esetleges növényápolási munkálatokat.  

 

A fenntartás során – valamint azon túl is – az üzemeltetésben a közterület- és parkfenntartást 

végző önkormányzati gazdasági társaság mellett szerepet kaphatnak a város civil szervezetei. 

A tömeg- és szabadidősport területén Kecskemét számos sportegyesülettel rendelkezik, 

melyek folyamatos verseny-, és szabadidős programok szervezésével, a lakosság 

dinamizálásával tartalommal tudják megtölteni ezen sportparkokat, futópályákat.  

 

Kecskemét, 2016. augusztus 29. 

 

 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

   polgármester 

 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2016 (IX.22.) határozata 

Tájékoztató a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra vonatkozó 

támogatási kérelem benyújtásáról 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 19591-8/2016. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programról szóló 

1314/2016. (VI.30.) Korm. határozat alapján megjelent pályázati felhívásra a 

támogatási kérelem benyújtását tudomásul veszi. 

2. A pályázat nyertessége esetén a futókörök tekintetében a szükséges önerőt az 

önkormányzat az alábbi összegek szerint biztosítja: 

a) Katonatelep sportpályán (hrsz. 3964/1) kialakítandó 400 méteres futókör 

beruházási költségének 50%-át jelentő nettó 7.000.000 Ft + ÁFA  

b) Gyenes téren (hrsz. 3964/1) kialakítandó 400 méteres futókör beruházási 

költségének 50%-át jelentő nettó 7.000.000 Ft + ÁFA. 

3. A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

támogatás megítélése esetén a támogatási szerződést aláírja. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


