AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 118.
MELLÉKLET: - db

TÁRGY:

Javaslat az „Országos Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat
benyújtására

ELŐTERJESZTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
2019. április 25-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Ács Rezső polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Bali-Kiss Zsuzsanna
pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Ács Rezső polgármester

KEZELÉSI MEGJEGYZÉS:
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

EGYÉB SZERVEZET:
MEGTÁRGYALTA:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

A HATÁROZAT SZÁMA:
…/2019. (...) GPB határozat

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

Terjedelem: 1+ 3 oldal
1
118elot

Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!

Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt szerepe van a rendszeres testmozgásnak.
Nemzetközi kutatásokkal alátámasztott adatok alapján megállapítható, hogy
Magyarországon a felnőtt lakosság 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 érdek, hiszen a lakosság egészségi
állapota alapvetően meghatározza az ország teljesítőképességét.
Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet
leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenes létesítményekkel lehet vonzóvá tenni.
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. Ehhez szükség van a helyi önkormányzatok aktív fellépésére a
szabadidősport szervezése és annak feltételeinek biztosítása területén.
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
sportért felelős államtitkára a Magyar Országos Gördeszka és Görkorcsolya Szakszövetség
bevonásával 2019-ben elindította az Országos Görpark Programot. A program célja
magyarországi nagyvárosokban olyan, a szabadidő kulturált eltöltésére, valamint
versenysportra is megfelelő parkok kialakítása, amelyek a gördeszka sport infrastrukturális
igényeit képesek biztosítani arra alkalmas, biztonságos helyszíneken.
A Programra 2019-ben 350 millió forint áll rendelkezésre. Helyszínenként az összköltség
50%-át finanszírozza a támogató. A támogatási összeg minimum 10 millió, maximum 30
millió forint lehet.
A pályázat keretében egy 1200m2 alapterületű görpark pálya kialakítására pályáznánk. A
görpálya kialakításának összköltsége a bekért árajánlatok alapján bruttó 35.580.413,- Ft,
melyre a pályázat keretéből 50%-ot, azaz bruttó 17.790.206,- Ft-ot tudunk támogatásként
igényelni. A fennmaradó 17.790.207- Ft összeget Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának önerőként kell biztosítani.
A Szövetség álláspontja alapján kültéri görparkoknál előnyt jelent, ha a pályák/létesítmények
betonból készülnek.
A támogatás biztosításának feltételei:
- a görpark építtetője önkormányzat vagy önkormányzati szerv,
- az építtető vállalja a park funkció szerinti fenntartását, karbantartását és
üzemeltetését az átadástól számított 5 éves időtartamig,
- az építtető biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot,
- az építtető vállalja, hogy az átadás határideje legkésőbb: 2020. június 30.
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A benyújtott igények szakmai, műszaki és pénzügyi szempontból történő vizsgálatát
követően a helyszínekre vonatkozó végső döntést az aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos és az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkára közösen
hozza meg.
A pályázat benyújtására 2019. április 30-ig van lehetőség.

Kérem a Tisztelt Közgyűléstől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat
jóváhagyását.
Szekszárd, 2019. április 17.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ….../2019 (….)határozata
az „Országos Görpark Programhoz” kapcsolódó pályázat benyújtásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. elfogadja az Országos Görpark Programhoz kapcsolódó pályázat benyújtását;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. kötelezettséget vállal arra, hogy önerőként az összköltség 50%-át, azaz 17.790.207,Ft-ot biztosítja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének terhére;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
3. felhívja a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges tárgyalások
lefolytatására, valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára
Határidő: folyamatos
Felelős: Ács Rezső polgármester
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