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Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 21-i ülésén elhangzottakra tekintettel a 

Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője által megküldött koncepció előkészítő anyagban foglaltak és 

további információk alapján kérdésére az alábbi választ adom. 

 

A 174 hektárnyi területű Benkó Zoltán Szabadidőközpont és a benne található 40 hektárnyi vízfelület 

Kecskemét legnagyobb szabadtéri sport- és szabadidős komplexuma. A létesítmény adottságaival, 

szolgáltatásaival és a területén szervezett programokkal szinte valamennyi korosztály szabadidős, 

rekreációs igényét képes kiszolgálni. 

 

A létesítménybe sétálójegyet váltó látogatók száma az utóbbi években folyamatosan emelkedik. 

 

2014. 2015. 2016. 2017. (október 1-jéig) 

87.624 fő 102.587 fő 107.936 fő 108.408 fő 

 

A létszámadatok nem tartalmazzák a létesítményt térítésmentesen használó gyermekek, a strand és a 

wakeboard pálya, valamint az itt lebonyolításra kerülő rendezvények (Öttusa Világkupa, Majális, 

Jazzfőváros Fesztivál, Domb Futás versenysorozat, egyéb egyesületi és céges rendezvények) látogatóinak 

számát. A létesítményt üzemeltető Hírös Sport Nonprofit Kft. becslése szerint a látogatók éves száma 

meghaladja a 150.000 főt. 

 

A létesítményt az egyéni látogatók mellett jelenleg az alábbi szervezetek veszik igénybe: 

 

Hosszútávú bérleti szerződés alapján 

 

 Ride Company Kft. (wakeboard pálya és a strand terület bérlése) 

 Hírös Kajak-kenu, Sárkányhajó Vizi Sport Egyesület (vízhasználati megállapodás) 

 

Eseti megállapodások alapján, rendezvények lebonyolítása céljából 

 

 Céges rendezvények 

 

 Sportrendezvények 

 Történelmi Íjász Európa Bajnokság (2017.) 

 Öttusa Világkupa 

 Mezei Futó Országos Bajnokság 

 Domb Futás versenysorozat 



 Szilveszteri Futóverseny 

 egészségmegőrző séták és jógafoglalkozások 

 

 Egyéb kulturális és közösségi rendezvények 

 100 Bogrács Fesztivál (2017.) 

 Jazzfőváros Fesztivál 

 Majális 

 Volkswagen Találkozó 

 CAC Nemzetközi Kutyakiállítás 

 cirkuszelőadások 

 

A létesítmény fejlesztése összhangban van Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

13/2016. (II.18.) határozatában elfogadott Kecskemét Megyei Jogú Város Középtávú 

Sportkoncepciójában foglaltakkal.  

 

A koncepcióban foglaltak szerint olyan infrastrukturális fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyek 

egyidejűleg több generációt kiszolgálva, a szabadidősport tevékenységen kívül egyéb szabadidős 

elfoglaltságnak is teret biztosítanak, valamint folytatni kell a szabadidősport célokat szolgáló szabadtéri 

pályák, sportterek, grundok, játszóterek állapotának felmérését, korszerűsítését, az Európai Uniós 

szabványoknak megfelelő rekonstrukciójukat, a hiányok pótlását. 

 

A létesítmény területén jelenleg az alábbi fejlesztések vannak folyamatban, illetve előkészítés alatt: 

 

 Regionális Labdarúgó Utánpótlás-központ kialakítása 

 

A sportkoncepcióban foglaltak szerint meg kell tartani és lehetőség szerint tovább kell működtetni 

a labdarúgás utánpótlás-nevelés területén felépített rendszert, különös tekintettel a Mercedes-Benz 

Gyár Labdarúgó Akadémia keretei között zajló tehetségnevelő programra. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 215/2016. (X.27.) határozata alapján 

a labdarúgó utánpótlás-nevelés, az akadémiai képzés és a zavartalan szakmai munkához szükséges 

feltételek biztosítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti 

Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola között együttműködési megállapodás került 

aláírásra. A megállapodás 5.) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat lehetősége szerint 

közreműködik a regionális utánpótlásközpont működéséhez szükséges létesítményháttér 

biztosításában. 

 

A beruházás megvalósítására irányuló pályázathoz szükséges elvi tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) 

bekezdés b) pontjában foglaltak alapján került kiadásra. 

 

A Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola által a Regionális Labdarúgó 

Utánpótlás-központ kialakítása céljából benyújtott 2017-2018. évi sportfejlesztési program 

elbírálása folyamatban van. 

 

 Kemping létesítése 

 

A Kecskeméti Fürdő építésével egyidejűleg megszűnt kemping pótlása vállalkozói tőke 

bevonásával, a Hírös Sport Nonprofit Kft. és a Tó Kemping Kft. között létrejött szerződésben 

foglaltak szerint zajlik, a Hírös Sport Nonprofit Kft. tulajdonát képező 10985 hrsz. alatti területen. 

 

 Világítással ellátott két darab kültéri kosárlabdapálya és a pályákat körülölelő 2m x 200m méretű 

futópálya létrehozása 



 

A beruházás megvalósítására irányuló pályázathoz szükséges elvi tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 19/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 8. § (6) 

bekezdés b) pontjában foglaltak alapján került kiadásra. A pályázat elbírálása jelenleg 

folyamatban van. 

 

 A létesítmény elektromos ellátórendszerének átalakítása 

 

A létesítmény elektromos árammal történő ellátása jelenleg a BÁCSVÍZ hálózatán keresztül 

történik. A szolgáltatóhoz történő közvetlen kapcsolat kialakítása mellett szükséges a teljes belső 

hálózat érvényes szabványoknak megfelelő átépítése. 

 

 A kialakított játszótér területének és eszközparkjának bővítése 

 

 A meglévő grillezőhelyek felújítása és újak elhelyezése 

 

 A domb felőli vizesblokk felújítása, bővítése és akadálymentesítése 

 

 Parkoló és kerékpártároló kialakítása a Széchenyiváros felőli bejáratnál 

 

A szabadidőközpont évszaktól függően 6.00 és 21.00 óra között fogadja a látogatókat. Az éjszakai 

horgászat kedvelői a május 1-je és október 31-e között a pénteki pénztárnyitástól a vasárnapi zárásig 

külön díjszabás alapján, a hatályos horgászrend szerint hódolhatnak szenvedélyüknek. 

 

A látogatóknak 100,- Ft/fő összegű belépőjegyet kell váltaniuk, a 14 év alattiaknak a belépés ingyenes. A 

belépő megvásárlásával a látogatók térítésmentesen vehetik igénybe a szabadidőközpont szolgáltatásait és 

külön díj megfizetése nélkül használhatják a sporteszközöket, sportlétesítményeket. Ez alól kivételt képez 

a hófánk pálya (1000,- Ft/fő/korlátlan használat), valamint a Ride Company Kft. által üzemeltetett nyílt 

vízi fürdő és wakebord pálya (külön díjszabás szerint). 

 

A sportkoncepcióban foglaltak szerint a szabadidősport területén - elsősorban a sportlétesítmények 

igénybevételének biztosításával, az üzemeltetők portfóliójának bővítésével - gondoskodni kell a város 

lakossága egészséges életfeltételeinek biztosításáról, a közösségi tulajdon adta lehetőségek minél 

hatékonyabb kihasználásáról.  

 

Ennek szem előtt tartásával a kialakításra kerülő létesítmények lakosság általi, szervezett keretek között 

történő, szabadidősport célú igénybevétele szintén biztosításra kerül. 

 

A szabadidőközpont fejlesztésének alapvető célja, hogy a szolgáltatások számának bővítésével, 

színvonalának növelésével, az eszközpark és a létesítmények fejlesztésével a szabadidő hasznos 

eltöltésének, a rekreációs tevékenység folytatásának színhelyéül szolgáljon minél több kecskeméti lakos 

számára. 

 

Kérem Tisztelt Képviselő Urat a kérdésére adott válasz elfogadására. Amennyiben ez nem történik meg, 

kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

rendelete 40. § (4) bekezdése alapján döntsön a határozat-tervezet szerint. 

 

 

Kecskemét, 2017. november 16. 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia 

 polgármester 



 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2017. (XI.22.) határozata 

Képviselői kérdés és arra adott válasz a Benkó Zoltán Szabadidőközpont hasznosításával 

kapcsolatban 
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

23.082-7/2017. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:  

 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja.   

  
  


