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A „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program” című programban megvalósuló
sportpark és futókör építési helyszínének kijelölése
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 169/2016. (VIII. 09.) számú határozatában döntött, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 3 db
sportpark és 1 db futókör létesítésére, az alábbi helyszíneken:
-

„D” típusú sportpark megvalósítása az őrszentmiklósi sportpálya területén (309/1 hrsz.)

-

„D” típusú sportpark megvalósítása a Kossuth utcai sportpálya területén (3243 hrsz.)

-

„A” típusú sportpark megvalósítása az őrbottyáni strand melletti területen (7637/42 hrsz.)

200 méteres futókör megvalósítása az őrszentmiklósi sportpálya területén kialakítandó „D” típusú
sportpark körül.
A benyújtott kérelem elbírálásra került, és a nemzeti fejlesztési miniszter támogató döntést hozott
Őrbottyán településen 1 db „D” típusú sportpark, és 1 db 200 m-es futókör megépítésre.
A beruházás megvalósításához nyilatkozni kell a sportpark és a futókör megvalósításának helyszínéről. A pályázatban megjelölt helyszíneken kívül más helyszín is megjelölhető.
A pályázat benyújtása óta az őrszentmiklósi sportpálya területére fejlesztésére felmerült egy új katolikus templom felépítésének lehetősége is, amely nehezen hangolható össze a sportpark létesítésével,
ezért új helyszínt kell meghatározni a sportpark és a futókör számára.
A pályázatban megjelölt helyszínek közül a strand mellett nincs elegendő hely a futókör számára, míg
a Kossuth utcai sportpályán elhelyezhető ugyan a sportpark és futópálya, azonban a település szélén
található, és nagy távolságra van a település központi területeitől.
Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat, a településszerkezetet és a pályázati felhívás előírásait figyelembe véve a Puskás Ferenc utcai sportpálya melletti területen (Őrbottyán, Sport köz 1.,
908/2 hrsz.) van lehetőség még a futókör és a sportpark elhelyezésére.
A sportpálya Albert Flóriá utca felől részén kialakítható a 200 m-es futókör, és a 150 m2 alapterületű
15 sporteszközt tartalmazó sportpark kialakítása is. A sportpálya kerítésének áthelyezésével a sportpark területét le lehet választani a sportpálya területéről, így az a sportpályától függetlenül is igénybe
vehetővé válik. A kerítés áthelyezésével továbbá lehetőség nyílik a Sport köz szélesítésére és 10 db
parkolóhely kialakítására is a sportpark mellett. A sportpark mellett az Albert Flórián utcáról továbbra
is megközelíthető lesz a sportpálya dél-keleti területrésze is, amelyet később sportpályák, illetve akadály pályák kialakítására is fel lehet használni.
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A Puskás Ferenc utcai sportpályán kialakítandó sportpark tervezett helyszínrajza
Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg és fogadja el a határozat-tervezeteket.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 169/2016. (VIII. 09.) számú határozatában döntött, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében 3 db
sportpark és 1 db futókör létesítésére.
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A pályázati kiírás szerint
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A pályázati önrészt az önkormányzat költségvetésének beruházási kiadások sora biztosítja.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
6. HATÁROZAT-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2018. (III. 14.) határozata a „Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Program” című programban megvalósuló sportpark és futókör építési helyszínének kijelöléséről
Őrbottyán Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti Szabadidős–
Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló „D” típusú sportpark és a 200 m hosszú futókör
építésére az Őrbottyán, Sport köz 1. szám (908/2 hrsz.) alatti sportpálya területét jelöli ki.

Őrbottyán, 2018. március 9.
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