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Az előterjesztés tárgya:  Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való 

részvétel 
 
Iktatószám: 6153/2016.  Melléklet:  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Horváth Kata műszaki ügyintéző 
  
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. melléklet IV/C. 9. pont 

 
Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság 

SZMSZ 1. melléklet II/C.  12. és 21. 
pont 
 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. melléklet III/C. 9. 

 
 

 

 
 

 

 
 
Meghívott: 
 
 
 
Határozatot kapják: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyar Kormány az 1314/2016. (VI. 30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Programról, amelynek alapvető célja az ország minél több településén olyan 
közösségi terek kialakítása, ahol valamennyi korosztály igényes szabadtéri létesítményekben 
töltheti el a szabadidejét, amelynek révén elérhető, hogy a mozgás-gazdag életmódot folytatók 
száma növekedjen és a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság egészségi állapota 
javuljon. 
A program keretében települési önkormányzatok nyújthatnak be támogatási kérelmet 100%-ban 
támogatott testedző eszközökkel ellátott sportparkok („street-workout”pályák) és 50%-ban 
támogatott futókörök létrehozására. A pályázati felhívás alapján a futókörök előzetesen becsült 
átlagos bekerülési költsége folyóméterenként bruttó 44.450 Ft. 
 

Komló Város Önkormányzata, a lakosság által jelezett igények alapján, a település területén három 
sportparkra és egy 200 méter hosszú futókör létrehozására kíván támogatási kérelmet benyújtani, az 
alábbi helyszíneken: 
 

- Komló-Sikonda városrészben: 
a 5909/2 helyrajzi számon, a szanatórium előtti zöld területen. 

- Kökönyösi városrészben:  
a 2326 helyrajzi számon, a Gorkij utca és a Nagy László utca közötti játszótér területén.  

- Körtvélyesi városrészben: 
a 1521/68 helyrajzi számon, a Körtvélyes utca 13-19. mögötti területen, amelyhez 
kapcsolódóan egy 200 méter hosszú futókör is kiépítésre kerülne. Az ehhez szükséges 50%-
os önerőt Komló Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetés városi felújítási keretéből 
kívánja fedezni. 
 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2016. augusztus 15. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok állásfoglalásának 
figyelembevételével a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni! 
 

Határozati javaslat: 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi és ellenőrzési bizottság, a 
Gazdasági és településfejlesztési bizottság valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta a „Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark 
Programban való részvétel” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület jóváhagyja a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban 
való részvételt és hozzájárul a támogatási kérelem benyújtáshoz.  
 

2. A képviselő-testület jóváhagyja a pályázat keretében igényelni kívánt, 50%-os önerőt 
igénylő futókör létesítését és a beruházás megvalósításához bruttó 4.445.000,-Ft összegű 
saját forrást biztosít a 2016. évi költségvetés városi felújítási keretének terhére. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok 
megtételére. 

 

Határid ő:  értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 

 

Komló, 2016. augusztus 9. 
Polics József s. k. 

polgármester 








