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Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt szerepe van a rendszeres testmozgásnak.
Magyarországon a felnőtt lakosságnak csak 10-15 %-a sportol rendszeresen (heti két
alkalom), míg ez a mindennapos testnevelésen kívül a gyerekek csupán 10%-ára igaz.
Ezeknek az arányoknak a nagyságrendekkel történő növelése kiemelt nemzeti érdek. Az
egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet
leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni. A
lakosság számára alapvető probléma a helyben rendelkezésre álló sportinfrastruktúra hiányos
volta. A sportolni vágyó lakosság a legkönnyebben saját lakóhelyén érhető el, így a helyben
biztosított programok az ott élő közösségek számára nagy előrelépést jelenthetnek az aktív
életvitel gyakorlása során.
A fentiek szellemében 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.

A Programban települési önkormányzatok vehetnek részt a helyi lakónépesség számának
figyelembe vételével, kerületünk a kiírás alapján 7 db sportparkot igényelhet. Lehetőség van
40, 70, 90 és 150 m2 alapterületű sportpark létesítésére, valamint 200 vagy 400 méteres
futókör igénylésére. A sportparkok megvalósításához az önkormányzatoknak „csak”
megfelelő ingatlant (1/1 tulajdoni hányadú önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő
ingatlan) kell rendelkezésre bocsátani, önerőt kizárólag a futópályához kell biztosítani. Fontos
ugyanakkor kiemelni, hogy meglévő sportparkok bővítését, befejezését nem lehet kérelmezni,
ezért a Tündérkert területe sajnos a Program keretében nem jöhet szóba.
A pályázati kiírás figyelembe vételével számba vettük a lehetséges helyszíneket. Olyan
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat javasolunk, melyek településrendezési szempontból is
kedvezőek, a területükön kialakítandó sportpark illeszkedik a környezetéhez, valamint az
intézményhálózathoz, meglévő sportinfrastruktúra hálózathoz is kapcsolódik. Fentiek alapján
javasoljuk 3 db 150 m2-es sportpark kialakítását: a Taling utca végén a Gyáli patak mellett, az
Ugarszél út mellett a Szentlőrinci út kereszteződésénél és a Kelep utca – Házikert utca sarkán
lévő szennyvízátemelő telkén, 2 db 70 m2-es sportpark kialakítását: a Dobó utcai játszótéren
és az EuroVelo kerékpárút mellett a Hősök terei lépcsőtől kicsit északra, valamint 1 db 90 m2es sportpark kialakítását a Könyves utca – Török utca sarkán. 200 ill. 400 méteres futókör
kialakításához nem találtunk alkalmas területet.
Vizsgáltuk a Szentlőrinci út melletti kiserdő területét is, azonban a pályázati kiírás szerint a
döntést követő 30 napon belül a sportpark építéséhez a helyszínt elő kell készíteni
(tereprendezés, akadálymentes megközelítés kialakítása, jogi rendezés az önkormányzat
feladata), és mivel a kiserdő területén előzetesen geodéziai felmérést is el kell végezni (hogy
megállapítható legyen, hol nincs erdő), majd a ténylegesen nem erdővel borított részen az
erdő művelésből való kivonást is le kell folytatni, mindez 30 napon belül nem lehetséges.
Megjegyzendő, hogy az EuroVelo kerékpárút melletti helyszínen valószínűleg szintén szükség
lesz tereprendezésre, esetleg kismértékű támfalépítést is igényel majd a beruházás.

3
A pályázat benyújtásához, a sportparkok igénylésére vonatkozó kérelemnek tartalmazni kell
egy adatlapot, nyilatkozatot (a pályázati tájékoztató mellékletei) valamint a Képviselőtestületi döntésnek megfelelően összeállításra kerülő részletes indoklást. A kérelmezőnek
többek között azt is vállalnia kell, hogy az érintett ingatlanokon a sportparkok átadásától
számított 5 évig a sportparkok fenntartását, karbantartását, üzemeltetését, ingyenes, bárki
általi, korlátozás nélküli használatát, az eszközök őrzését biztosítja. Több sportpark igénylése
esetén a kérelmező által megállapított sorrendet a döntéshozó prioritási listaként kezeli, ezért
a helyszínek között egy fontossági sorrend felállítása is szükséges.
A fentiek alapján kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázaton való részvételt
támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2016. (VII.29.) határozata a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program
nevű pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program nevű pályázati felhívásra az alábbi helyszíneken sportparkok létesítésére:
- Budapest XXII. kerület, Taling utca 196197/22 hrsz. („D” típus)
- Budapest XXII. kerület, Szentlőrinci út 185448 hrsz. („D” típus)
- Budapest XXII. kerület, Házikert utca 187285/4 hrsz. („D” típus)
- Budapest XXII. kerület, Felső Duna sor 184927, 184928 hrsz. („B” típus)
- Budapest XXII. kerület, Felső Duna sor 185965 hrsz. („B” típus)
- Budapest XXII. kerület, Török utca 37. 184044 hrsz. („C” típus)
II. tulajdonosi hozzájárulását megadja a sportparkok létesítéséhez a Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksár Önkormányzat tulajdonában álló 196197/22, 185448, 187285/4, 184927,
184928, 185965 és 184044 hrsz.-ú ingatlanokra.
III. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a Képviselőtestületi döntésnek megfelelően kitöltött adatlapot és nyilatkozatot aláírja.
IV. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2016. augusztus 15.
A Képviselő-testület az előterjesztést döntési hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslat
elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2016. július 25.

Tóth András
mb. főépítész
az előterjesztés készítője

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

Melléklet: - 1 pld. pályázati tájékoztató
- 1 pld. pályázati tájékoztató mellékletek (adatlap és nyilatkozat)

