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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), melynek alapvető célja volt, hogy olyan közösségi terek kerüljenek 

az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti el a szabadidejét 

igényes szabadtéri létesítményekben, ezáltal növelve a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek 

számát.  

Önkormányzatunk határidőre 2016. augusztus 9-én benyújtotta a kérelmét a Beruházási Ügynökség BMSK 

Zrt.-hez (továbbiakban: BMSK) 1 db D típusú sportpark (150 m2) létesítésére vonatkozóan Polgár, Kiss Ernő 

u. 618/1 hrsz. helyszín meghatározással. 

 

A 2016. évi programban való részvételre jelentkezést követően 2017. év végéig nem kapott Önkormányzatunk 

értesítést jelentkezése elbírálásáról, így a Kiss Ernő utcai parkban egyéb közösségi térfejlesztés került 

megvalósításra. 

A kérelemre 2019. április 15-én érkezett tájékoztató levél, így Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a helyszín módosítása miatt megtárgyalta a „Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Programban való részvételre vonatkozó előterjesztést” és a 43/2019. (IV.25.) sz. határozatban foglaltak szerint 

fogadta el a programban való jelentkezést: 

 

„ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett 

„Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program”-ra benyújtott kérelemre hozott támogató döntés alapján 

az értesítésben közölt beruházásnak a településen történő megvalósulását elfogadja, azt támogatja. 

 Megállapítja, hogy a kérelemben a beruházás megvalósítására kijelölt ingatlanra vonatkozó változások 

történtek, azon önerőből egy közösségi tér valósult meg.  

A sportpark helyszínére, a beruházásra alkalmas területként kijelöli a Polgár, Taskó utca 354 hrsz-ú 

beépítetlen területű ingatlant.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az eszközök/felépítmények fenntartását, karbantartását, üzemeltetését az öt 

éves fenntartási időszak végéig ellátja, és biztosítja a sportpark ingyenesen, bárki általi, korlátozás nélküli 

használatát, illetve az eszközök őrzését a fent említett időszak alatt. 

A Képviselő-testület megbízta a polgármestert, hogy a beruházással kapcsolatos szükséges intézkedések 

megtételéről gondoskodjon, továbbá felhatalmazza a szükséges nyilatkozat(ok) és az együttműködési 

megállapodás aláírására.” 

 

A program tájékoztató levelében foglaltak alapján 2019 április 30-án megküldésre került a helyszín módosítás 

miatt a Képviselő-testület döntése, mely alapján a kérelmező értesítést elfogadó nyilatkozatát megküldtük a 

BMSK részére.  

 

Az érintett telkek - mivel azok beépítési telkek voltak- szinte az összes közművezetékkel érintettek, ezért 

vezetékjog jogosultaktól be kellett szerezni a hozzájárulásukat az építéshez. 



A beruházás helyszínének a Taskó utca és Szondy utcai közterületek között kiszabályozott sziget az ingatlan-

nyilvántartás alapján még 6 beépítetlen építési telekként volt nyilvántartva ( 347, 350,351, 352,353 és 354 

hrsz ingatlanok területe összesen 3112 m2 ), így e helyrajzi számú ingatlanok összevonását kellett 

kezdeményeznünk a hatóságnál. A telekösszevonás 2019. december 3-án 800123-9/2019. számú döntése 

alapján megtörtént, így az újonnan kialakult 347 hrsz-on nyilvántartott ingatlanon kerül elhelyezésre a 

sportpark. 

 

A BMSK 2020. augusztus 24-én érkezett megkeresése alapján arról tájékoztatott, hogy elkészítették a 

megvalósító BMSK és az Önkormányzat között megkötendő Együttműködési megállapodást (melléklet).  

A hivatkozott Képviselő-testületi döntésben foglalt felhatalmazás alapján a megállapodást a Polgármester 

aláírta, melyet határidőre visszaküldtünk a megvalósító részére. 

Az együttműködési megállapodás és annak melléklete alapján a kedvezményezett Önkormányzatnak kell a 

sportpark teljeskörű kialakításához és üzemeléséhez szükséges létesítményeket kiépíteni. 

 

Az egyeztetett kialakítás alapján beruházás megvalósításához szükséges kiépíteni akadálymentes járdát a 

megközelítéshez, továbbá javasolt elhelyezni padot, kerékpártárolót, hulladéktárolót és legalább egy solár 

megvilágítási lámpatestet. 

 

A fentiek alapján javaslom, hogy mivel a Városgondnokság rendelkezik a szükséges munkaerővel és gépi 

eszközzel, ezért építse ki az akadálymentes járdát, a padot, a kerékpártárolót és a hulladéktárolót.  

 

A kiépítéshez szükséges anyagköltség finanszírozásához (térkövezések a kb. 15 m2 járda és 15 m2 térkövezés 

eszköz elhelyezéséhez) - átruházott polgármesteri hatáskörömben eljárva – a szükséges forrást, de maximum 

500.000 Ft-ot biztosítok a pályázatok előkészítésére és megvalósítására szolgáló céltartalék terhére.  

 

A solár megvilágítást kiépítése ugyan csak javasolt eleme a fejlesztésnek, azonban a használat és a vagyon- 

és közbiztonság érdekében feltétlenül legalább 1 db napelemes térvilágítás kiépítését tartom szükségesnek, 

melyhez 500.000 Ft összegű forrás biztosítása indokolt, ennek fedezetét a 2021.évi költségvetés terhére 

javaslom megtervezni.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2020. szeptember 1. 

Tisztelettel:  

          Tóth József 

          polgármester 

 

Határozati javaslat 

…/2020. (…) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Program megvalósításához szükséges saját forrás biztosítására” vonatkozó előterjesztést 

és az alábbi döntést hozza: 

  

I. A Képviselő-testület a sportpark napelemes térvilágításának kiépítésére a 2021. évi 

költségvetésben 500.000, - Ft kerül tervezésre. 

 

Határidő:  2021.02.15 

Felelős:  Tóth József polgármester 

  Hágen József intézményvezető 


