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Tárgy: Pályázat „Sportpark” kialakítására 
 

EELLŐŐTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  
a Képviselő-testület 2016. július 25-i rendkívüli ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kormány az 1314/2016 (VI.30.) kormány határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Programról, amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek 
kerüljenek az ország minél több településén kialakítására, 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. 

 
Fentieknek megfelelően az önkormányzatnak lehetősége van kültéri sportpark kialakítására 
pályázni. 
A pályázat pozitív elbírálása esetén az önkormányzat nem anyagi támogatást kap, hanem az 
edzőpark eszközeit kihelyezve. Ennek érdekében területet szükséges csak biztosítani, önerő 
léte csak futókör igénylése esetén elengedhetetlen. 
 
Négyféle sportpark igényelhető a lakosságszám függvényében. Halimba esetén 2 db 
sportpark igényelhető a következő lehetőségek közül: 
 

Jellemzök A típus B típus C típus D típus 

Minimális 
alapterület (m2) 

40 70 90 150 

Talajburkolat gumi gumi gumi gumi 
Minimális, 

telepítésre kerülö 
eszközszám (db) 

5 7 8 15 

A sportpark által húzódzkodás, húzódzkodás, húzódzkodás, húzódzkodás, 
biztosított tolódzkodás, tolódzkodás, tolódzkodás, tolódzkodás, 
sportolási fekvotámasz, fekvotámasz, fekvotámasz, fekvotámasz, 

lehetöségek hasizom erosítés, hasizom erosítés, bordásfal, hasizom erosítés, 
megnevezése hátizom erosítés. hátizom erosítés, hasizom erosítés, hátizom erosítés, 

  létramászás, hátizom erosítés, létramászás, 
  lépcsozés, lépcsozés, lépcsozés, 
  függeszkedés. függeszkedés. függeszkedés, 
    párhuzamos korlát. 
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Lehetőség van még 200 vagy 400 m hosszú futókör igénylésére. A futókör megvalósításához 
önerő szükséges.  
 
125 centiméter széles futókör előzetesen becsült átlagos bekerülési költsége 
folyóméterenként nettó 30-35 ezer Ft. 
 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be „D” típusú Sportpark 
igénylésére a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-hez. 

 
Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye.  

 
Felelős:        polgármester 
Határidő:    2016. augusztus 15. 

 
 
 
 
Halimba, 2016. július 20. 
 

 

 Tóbel János 
 polgármester 
 


