
 
 

 

 

 
Ügyiratszám: 7394/2016 1. számú előterjesztés 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. augusztus 11-i soron kívüli képviselő-testületi ülésére 

A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről tárgyában. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kormány a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról szóló 1314/2016. (VI.30.) Korm. határozatában 
döntött a nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program megindításáról, amelynek alapvető célja, hogy olyan 
közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol minden korosztály aktívan töltheti el 
szabad idejét igényes szabadtéri létesítményekben. 

A Program tárgya kültéri sportparkok kialakítása a helyi sajátosságok figyelembevételével, akként, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a projektben építtetőként résztvevő Nemzeti Sportközpontok közreműködésével végez 
majd fejlesztéseket a nemzeti fejlesztési miniszter által elfogadott, a települési önkormányzatoktól érkezett 
kérelmek alapján. 

A Programon belül négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra, melyeket futókörrel lehet bővíteni a helyi 
sajátosságok, illetve a rendelkezésre álló források függvényében. 

 

Az egyes típusok esetében az NFM fenntartja a jogot a későbbiekben lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
eredményének alapján fedett létesítmény kialakítására. 

b) Futókör 

A kérelemben 200 vagy 400 méteres futókör is igényelhető. A kérelemben be kell mutatni az alábbiakat: 
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– a futókör elhelyezésére szolgáló ingatlant, külön jelölve, ha az nem azonos az igényelt sportpark helyszínével; 

– a futókör megvalósításához vállalt 50%-os önerő megfizetésének módját. 

A futókört illetően is a miniszter dönt a beérkezett kérelmek számára és a rendelkezésre álló költségvetési 
forrásokra figyelemmel. 

A 125 centiméter széles futókör előzetesen becsült átlagos bekerülési költsége (anyag és építési díj) 
folyóméterenként (1m*1,25m): nettó 30-35 ezer forint. Ennek megfelelően a vállalandó saját forrás becsült 
összege nettó: 6.000.000 – 7.000.000,- HUF. 

A felhívásra 1 db „D” típusú sportpark és egy 400 m hosszú futókör megvalósítására nyújtunk be pályázatot, a 
Marcali 1597/34 helyrajzi számú, Kozma Andor utcai sporttelep helyszínnel. 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Programhoz, s a felhívásra 1 db „D” típusú sportpark és 1 db 400 m hosszú futókör 
megvalósítására nyújt be pályázatot. 

A sportpark és futókör megvalósításához biztosítja a Marcali 1597/34 helyrajzi számú, Kozma Andor utcai 
sporttelepet, mely Marcali Város Önkormányzatának1/1 arányú tulajdona. 

Marcali Város Önkormányzata a futókör megvalósításához szükséges 50% (kb.: 6 – 7 millió forint + 27% ÁFA) 
összeget, a város 2016 évi költségvetésében biztosítja. 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a pályázati támogatással megvalósult 
beruházás, a beruházás megvalósulását követő legalább 5 évig a város önkormányzata, az eredeti rendeltetésének 
megfelelően hasznosítja, azt legalább 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami 
fenntartó részére. 

A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét a pályázat benyújtására. 

Felelős:  Dr. Sütő László 

 polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 15. 

Marcali, 2016. augusztus 05. 

 Dr. Sütő László sk. 

     polgármester 


