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Tisztelt Képviselő-testület! 

Dombóvár Város Önkormányzata még 2016-ban nyújtott be pályázatot az akkor 

illetékes minisztérium felé a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programhoz 

kapcsolódóan 5 sportpark és 2 futókör  megvalósítására. A program 4. ütemében 

született döntés arról, hogy Dombóváron egy D típusú, azaz legalább 150 m2  

alapterületű sportpark-beruházás megvalósításának előkészítesét indíthatja el a 

közeljövőben az állam beruházó BMSK Zrt. 

A program 4. üteme fejlesztési helyszíneinek kijelölésekor azon településekre 

fókuszáltak, amelyek önkormányzatai a 2016. évben minden formai követelménynek 

megfelelő kérelmet nyújtottak be, azonban sem a korábbi támogatói döntések alapján, 

sem más program keretében ezidáig támogatásban nem részesültek. 

A beruházás magában foglalja egy legalább 150 m2 alapterületű terület kialakítását, 

valamint minimum tizenöt -  tolódzkodásra, húzódzkodásra, has- és hátizomerősítő, 

illetve fekvőtámasz-gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, létramászásra, párhuzamos 

korláton végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas – sporteszköz 

elhelyezését. 

A sportpark kialakítása teljes egészében kormányzati finanszírozásból történik, az 

építtető az állami tulajdonú BMSK Zrt. 

A projekt lehetőséget biztosít futókör kialakítására is 200 vagy 400 méteres 

hosszúságban és 125 cm szélességben. Ennek egyik sajátossága, hogy a sportpark köré, 

illetve akár attól elkülönülten is  megvalósítható. 

Míg a sportpark megvalósításához az Önkormányzatnak csupán megfelelő 

ingatlant/területet kell biztosítania, addig a futókör esetében önerő is szükséges. 2016-

ban a képviselő-testület 50%-os önerő vállalásáról rendelkezett, a jelenlegi kiírás is az 

50%-os önerő biztosítását kéri. Javaslom  ezt 3.500.000,- Ft összeghatárig meghatározni. 

Habár a 2016-os döntésben nem szerepelt, megítélésem szerint a Szállásréti-tó melletti 

terület kiváló helyszín lenne mind a sportpark, mind a 200 méteres futókör kialakítására. 

A tó és környéke így sportolásra jobban alkalmassá válna. A tó további előnye, hogy a 

város központjában a sportolók, családok számára könnyen megközelíthető a szabadidő 

hasznos eltöltése szempontjából. 

A 2016-ban hozott testületi határozatban mind a sportpark (a D típusnál a Szigeterdő), 

mind a futókör kialakítása kapcsán más helyszín került meghatározásra, ám 

egyeztettünk a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 

Közbeszerzési Zrt. -vel, és nincs akadálya a 2016-ban meghatározott helyszínek 

módosításának. 

 

Kérem Képviselő-társaimat, hogy támogassák az alábbi határozati javaslat elfogadását! 

 

  



Határozati javaslat 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében létrejövő kültéri 

sportpark helyszínéről, valamint önerő biztosításáról futókör kialakítása 

érdekében 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nemzeti 

Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében egy D típusú kültéri sportpark 

jöjjön létre Dombóváron a BMSK Zrt. beruházásában, a kialakításának helyszíneként a 

Szállásréti-tavat is magában foglaló ingatlant jelöli ki, és vállalja a kialakított sportpark 

fenntartását és üzemeltetését. 

 

2. A Képviselő-testület kezdeményezi továbbá az 1. pont szerinti sportpark 

megvalósításához kapcsolódóan egy futókör kialakítását is a Szállásréti-tónál a Program 

keretében. A Képviselő-testület a futókör kialakításához 50%-os önerőként 3.500.000,- 

Ft biztosítását vállalja az önkormányzat 2020. évi költségvetésében. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és 

jognyilatkozatok megtételére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó megállapodás 

megkötésére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 5. – a szükséges nyilatkozatok megtételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

 

 

Pintér Szilárd 

         polgármester 

 

 


