
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

 

2017. február 14-én  

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy: A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében benyújtott 

pályázat megvalósítási helyszíneivel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Az előterjesztést készítette:  Balogh Zoltán osztályvezető 

     Városstratégiai Iroda 

     Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:   1 

 

Mellékletek:      

 

Véleményezésre megkapta:- 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság      .../2017. (II.14.) VVB. számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

dr. Határ Mária 

jegyző 



965- 9/2017. 

 
                          
                        KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE          

_____________________________________________________________________                                                                                                                             
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság 

2017. február 14-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében benyújtott 

pályázat megvalósítási helyszíneivel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

A Kormány a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról 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 megvalósuljon.  

 

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Tájékoztató a Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sportpark Programra vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról 

szóló 182/2016. (IX.22.) határozatában tudomásul vette a 2016. augusztus 15-én történt 

támogatási kérelem benyújtását, biztosította továbbá a pályázat nyertessége esetén a futókörök 

tekintetében a szükséges önerőt, valamint felhatalmazott a támogatás megítélése esetén a 

támogatási szerződés aláírására. 

 

A támogatási kérelemben Kecskemét megyei jogú város területén megvalósítandó sportpark 

és futópálya helyszínek az alábbiak szerint kerültek megjelölésre: 

 

 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 Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-től (a 

továbbiakban: BMSK Zrt.) érkezett 2016. december 29-i támogatói döntés alapján a nemzeti 

fejlesztési miniszter Kecskemét megyei jogú város területén első körben 1 db D típusú 

sportpark, illetve 1 db 400 m-es futókör megépítését támogatja azzal, hogy a sportparkok 

megvalósítására szolgáló későbbi források biztosításakor a második körben a további, a 

kérelemben megjelölt helyszínekre vonatkozó támogatási igények is értékelésre kerülnek. 

 

A támogatói döntésnek megfelelően kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a 

támogatási kérelemben megjelölt helyszínek közül megvalósításra kerülő 1 darab D típusú 

sportpark és 1 db 400 m-es futókör helyszíneinek kijelölésére. 

 

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 3.4.1 pontja alapján az előterjesztést 

szíveskedjen megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni. 

 

 

Kecskemét, 2017. február 3. 

 

  Szemereyné Pataki Klaudia  

 polgármester 

 

 

 

 

  



 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

….2017. (II.14.) FKAB. számú határozat 

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében benyújtott pályázat 

megvalósítási helyszíneivel kapcsolatos döntések meghozatala 

 

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 965-9/2017. számú 

előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság javasolja, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 

támogatásra kerülő „D” típusú sportpark a ………………………………, valamint a 400 m-

es futókör a ……………………………… helyszíneken kerüljön megvalósításra. 

 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 


