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Tárgy:  Tájékoztatás pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Szabadidıs – Egészség Sportpark 

Program” elnevezéső pályázati kiírásra 
 

 Ikt.sz: LMKOH/5427/2/2016. 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a Kormány a Nemzeti Szabadidıs - 
Egészség Sportpark Programról szóló 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozatában döntött a 
Nemzeti Szabadidıs - Egészség Sportpark Program (továbbiakban: Program) megindításáról, 
amelynek alapvetı célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több 
településén kialakításra, ahol minden korosztály aktívan töltheti el szabadidejét igényes 
szabadtéri létesítményekben. 

A Program tárgya kültéri sportparkok kialakítása a helyi sajátosságok 
figyelembevételével, akként, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a projektben 
építtetıként résztvevı Nemzeti Sportközpontok közremőködésével végez majd fejlesztéseket 
a nemzeti fejlesztési miniszter által elfogadott, a települési önkormányzatoktól érkezett 
kérelmek alapján. A Program lebonyolítója, és az azzal kapcsolatos szakértıi feladatok 
ellátója kizárólagos joggal a Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) 

Kérelmet nyújthatnak be a pályázati kiírásban jelzett feltételek teljesülése esetén a 
települési önkormányzatok önállóan. A teljes pályázati kiírás tájékoztatásként és 
véleményezésre a Képviselı-testület részére megküldésre került  2016. július 21-én. 

A Programon belül négyféle sportpark kategória (40, 70, 90 vagy 150 négyzetméter 
alapterülető) kerül megvalósításra, melyeket futókörrel lehet bıvíteni (200 vagy 400 méteres 
futókör) a helyi sajátosságok, illetve a rendelkezésre álló források függvényében. A futókör 
megvalósításához 50 %-os önerı szükséges, a sportpark 100 %-ban támogatott. 

Az igényelhetı sportparkok száma lakónépesség függı, azaz Lajosmizse város a 
7.001-12.000 fı lakónépesség szám közé esik, ezért három darab sportpark igénylésére 
jogosult. 

 
A három darab sportpark megvalósításához az alábbi területeket javasolnám a Tisztelt 
Képviselı-testület részére: 

- Radnóti tér (volt játszótér területe), 
- Béke tér (volt játszótér területe), 
- Tarnai utca Kossuth Lajos utca és Bajcsy-Zsilinszky utca közötti közterülete. 

 
A három terület sajátosságait figyelembe véve a D-típusú sportpark kialakítása az ajánlott, 
amelynek a jellemzıi: 

- minimális alapterület: 150 m2, 
- talajburkolat: gumi, 
- minimális telepítésre kerülı eszközszám: 15 db, 
- a sportpark által biztosított sportolási lehetıségek megnevezése: húzódzkodás, 

tolódzkodás, fekvıtámasz, hasizom erısítés, hátizom erısítés, létramászás, 
lépcsızés, függeszkedés, párhuzamos korlát. 
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Jelen elıterjesztés a Tisztelt Képviselı-testület részére legkésıbb 2016. augusztus 12-

ig kiküldésre kerül. A pályázat benyújtásának határideje 2016. augusztus 15-e.  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 24. pontja 
értelmében a polgármester dönt az önerıt nem igénylı, 100 %-os támogatási intenzitású, és 
egyéb feltételeiben is kedvezı pályázatok benyújtása tekintetében, melyben Lajosmizse Város 
Önkormányzata a támogatott, vagy a kedvezményezett, azzal, hogy a megtett intézkedésekrıl 
a soron következı rendes ülésen a Képviselı-testületet tájékoztatja. 

A fentiek értelmében tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testület, hogy a pályázat 
benyújtásra került határidıben 2016. augusztus 15-ig a fenti három helyszín megjelölésével és 
a D-típusú sportpark kialakításával futókör létrehozása nélkül, amely által a pályázat 100 %-
ban támogatott a kiíró szervezet által nyertes pályázat esetén. 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testület támogató jóváhagyását. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület 

elé: 
 

Határozat-tervezet 
 

…../2016. (…………….) ÖH 
Tájékoztatás pályázat benyújtásáról a „Nemzeti Szabadidıs – Egészség Sportpark 
Program” elnevezéső pályázati kiírásra 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a „Nemzeti 
Szabadidıs – Egészség Sportpark Program” elnevezéső pályázati kiírásra elkészített 
pályázat tartalmát, és elfogadja a polgármester tájékoztatását a pályázat benyújtásáról. 
 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelıen a pályázathoz szükséges 
további nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, sikeres pályázat 
esetén a Támogatási Szerzıdés/Támogatói Okirat megkötésére és a pályázat 
megvalósításával kapcsolatosan a jövıben felmerülı dokumentumok elıkészítésére és 
aláírására. 

 

Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2016. augusztus 17. 
 
 
Lajosmizse, 2016. augusztus 03. 
 
                                                                                          Basky András s.k. 
                                                                                               polgármester 


