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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Kormány az 1314/2016 (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sportpark Programról (a továbbiakban: Program), amelynek 

alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén 

kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a 

szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben, amelynek révén elérhető, hogy 

– az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma növekedjen; 

– a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma növekedjen; 

– az integráció és az akadálymentesség biztosítva legyen; 

– a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság egészségi állapota javuljon; 

– a sportolás a mindennapi életünk alapvető része legyen. 

 

 Ennek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Programban való részvételről tájékoztatást tett közzé. A Program tárgya 

kültéri sportpark (a továbbiakban: sportpark, vagy kültéri sportpark) kialakítása a helyi 

sajátosságok figyelembe vételével, akként, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számára 

biztosított forrás terhére és erejéig az építtető Nemzeti Sportközpontokon (a továbbiakban: 

NSK vagy Építtető) keresztül fejlesztéseket végez a Program keretében az arra jogosult alanyi 

kör által benyújtott és a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által 

elfogadott kérelem alapján. 

 

A Program megvalósításának formája 

a) A Program keretében a kérelmező által biztosított ingatlanon az NFM háttérintézménye az 

NSK a kültéri sportpark(ok) létrehozása érdekében fejlesztést végez, amely során – az 

alábbiakban meghatározott feltételek szerint – az előállított sportpark(ok) ellenérték nélkül 

az önkormányzat, vagy a Magyar Állam tulajdonába kerül(nek). 

b) A sportpark építtetője a Kormány döntése alapján az NSK [1314/2016 (VI. 30.) Korm. 

határozat 2. pontja]. 

c) Program lebonyolítója, és az azzal kapcsolatos szakértői feladatok ellátója kizárólagos 

joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BMSK Zrt.) [167/2016 (VI. 30.) 

Korm. rendelet 1. §]. 

 

A Program keretében megvalósítható kültéri sportparkok típusai 
A Programon belül négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra, melyeket további 

eszközökkel [ld. a III. 1. b) pontot] lehet bővíteni a helyi sajátosságok, illetve a rendelkezésre 

álló források, valamint a kérelmező által biztosított önerő mértékének függvényében. 

 

 



2. 

a.) A sportpark kategóriák: 

 

 
Az egyes típusok esetében az NFM fenntartja a jogot a későbbiekben lefolytatandó 

közbeszerzési eljárás eredményének alapján fedett létesítmény kialakítására. 

b.) További lehetőség 

Futókör 

A kérelemben 200 vagy 400 méteres futókör is igényelhető. A kérelemben be kell mutatni 

az alábbiakat: 

– a futókör elhelyezésére szolgáló ingatlant, külön jelölve, ha az nem azonos az igényelt 

sportpark helyszínével; 

– a futókör megvalósításához vállalt önerő mértékét, megfizetésének módját. 

A futókört illetően – amennyiben a kérelmező önerő megfizetésére kötelezettséget vállalt – a 

miniszter dönt az önerő mértékére, 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. 

A Programban részvételre jogosultak köre 

Kérelmet nyújthatnak be a jelen Tájékoztatóban jelzett feltételek teljesülése esetén: 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) hatálya alá tartozó települési önkormányzatok (községi, nagyközségi, 

városi, a fővárosi kerületi önkormányzat) [Ld. Mötv. 20-22.§] önállóan (konzorcium alakítása 

nem lehetséges). 

A jelentkezés benyújtási határideje 2016. augusztus 15. 16.00 óra. 

A településünk lakos száma alapján 5 db „D” típusú sportparkot tudunk igényelni, az alábbi 

elhelyezési javaslattal: 



3. 

 
 

A helyszínek az alábbiak lennének: 

 Fáy utca (játszótér és parkoló között) 

 Május 1. park 

 Gagarin-Szigetvári utca között 

 Tátra utca vége 

 Dánfok 

 

Futópályára nem javaslok pályázatot benyújtani. 

 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzata jelentkezését nyújtja be a Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Programban való részvételre és 5 db „D” típusú sportpark igénylésére a Békés, 

Fáy utca (játszótér és parkoló között) 

Május 1. park 

Gagarin-Szigetvári utca között 

Tátra utca vége 

Dánfok 

helyszínekkel. 

 

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy a 

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való eredményes részvételről a 

képviselő-testületet tájékoztassa, és a program megvalósításához szükséges döntéseket készítse 

elő. 

Határidő: Értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2016. július 11. 

 Izsó Gábor 

 polgármester 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 


