
 

 

Előterjesztés 

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban 

való részvételről 

1. előterjesztés száma: 250/2016 

2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:- 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

 1. melléklet – határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  Humánerőforrások Bizottság 

       Gazdálkodási Bizottság 

       Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt  

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: a 2014 évi költségvetési maradványok egy 

részének felhasználásáról szóló 1980/2015 (XII.23.) kormányhatározat, Mötv 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 

Programban való részvételről. A pályázat keretében a 12.000 főt meghaladó lakosságszámú települések 

egyenként 4 db sportpark megvalósítására pályázhatnak. A sportparkok 4 kategóriába soroltak, ezek 40; 

70; 90; és 150 m2 nagyságúak, kategóriánként előre meghatározott műszaki tartalommal rendelkeznek, 

talajburkolatuk gumi, az elhelyezendő eszközök száma 5; 7; 8 és 15 db. A pályázat keretében további 

lehetőség van 1 db, valamelyik sportparkhoz kapcsolódóan 1,25 m széles 200 vagy 400 méteres futókör 

kialakítására, melynek ára 30-35 e Ft+ÁFA/m, melyre legalább 50% önerőt kell vállalni. 

A programban való részvétel feltétele, hogy a tervezett sportparkot 1/1 tulajdonú önkormányzati vagy 

érvényes jogcím alapján az önkormányzat használatában álló állami tulajdonú ingatlanon kell 

megvalósítani.  

További feltétel annak vállalása, hogy az önkormányzat a sportpark funkciót a megvalósítás befejezését 

követően 5 évig fenntartja. 

A programban való részvételhez önerő nem szükséges, de vállalható. 

A kérelmeket 2016. augusztus 15. 16.00 óráig kell benyújtani. 

A Sportparkok helyszínéül az alábbi helyeket javasoljuk: 

1. Apponyi-Erkel u kereszteződés (KRESZ park) 150 m2 

2. Akácfa utca (BTC-nél) 1 db 150 m2  

3. Bicske Szíve park 2 db 150 m2, 1db 400 méteres futókör 

Bicske, 2016. július 29.  

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 

polgármester 
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1. melléklet a 250/2016. számú előterjesztéshez 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárgy: a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programban való részvételről 

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

1. a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős-Egészség 

Sportpark Programban részt kíván venni, a program keretében 4 helyszínen (Bicske 

2842; 4209/20; 3131/2 és 3131/3 hrsz ingatlanok) kíván sportparkot kialakítani. a 

Bicske Szíve Parkban 1db 400 méteres futókört kíván kialakítani 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a programban való részvételhez szükséges 

intézkedéseket, kötelezettségvállalásokat megtegye, a futókör megvalósításához a 2016. 

évi költségvetés terhére 9.000.000 Ft önerőt biztosít. 

Határidő:  2016. augusztus 15. 

Felelős:  Polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


