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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. szeptember 18-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a sportpark pályázattal kapcsolatos támogatásról
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Mánfa Község Önkormányzata 2016. június 12. napján pályázatot nyújtott be sportpark
létestésére a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési
Zrt.-hez.
A Kormány az 1314/2016 (VI.30.) Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős –
Egészség Sportpark Programról, 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.
Ennek megfelelően a program tárgya kültéri sportpark kialakítása a helyi sajátosságoknak
figyelembe vételével.
A program keretében a kérelmező által biztosított ingatlanon a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium háttérintézménye a Nemzeti Sportközpont a kültéri sportpark(ok) létrehozása
értelmében fejlesztést végez. A sportpark építtetője a kormány döntése alapján a Nemzeti
Sportközpont.
A pályázati tájékoztató értelmében 1000 fő alatti lakónépességgel rendelkező települések
esetén 1 sportpark volt igényelhető.
A Miniszterelnökség 2019. augusztus 26. napján kelt értesítő levelében foglaltak szerint a
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programról szóló 1314/2016. (VI. 30.) Korm.
határozathoz kapcsolódóan benyújtott kérelemre tekintettel, a Magyar Falu Program
sportparkok építése alprogram keretének terhére Mánfa településen 1 db A típusú sportpark
támogatásáról döntöttek. /1. sz. melléklet/
A sportpark tervezett helyszíne a Fábián Béla utca 71. számú házzal szemközti üres terület, a
buszváró mellett.
Az igényelhető sportpark kategóriák közül a „A” típusú sportpark kialakításra pályáztunk,
amelyhez 40 m2 alapterület szükséges.
A fejlesztés során gumi talajburkolat kialakítására, valamint 5 eszköz telepítésére kerül sor.

A sportpark által biztosított 5 eszköz a következő sportolási lehetőségeket biztosítaná:





húzódzkodás,
tolódzkodás,
fekvőtámasz,
has-, és hátizom erősítés.

A pályázati tájékoztató értelmében önerő biztosítására nincs szükség.
A támogatásról szóló értesítőben leírtak szerint megtettük a beruházás előkészítéséhez és a
mihamarabbi végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat.
Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni
szíveskedjék!
Határozati javaslat:
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése alapján – megtárgyalta a „Beszámoló
sportpark pályázat benyújtásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület elfogadja és tudomásul veszi a polgármester beszámolóját a BMSK
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. általi 1 db A típusú
sportpark létesítéséről a 5241. hrsz-on 7304. Mánfa, Fábián Béla utca 71. házzal szemközti
területre.
Mánfa, 2019. szeptember 10.
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