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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szuhay Sportcentrumban a jelenlegi futópálya felülete elöregedett, illetve felújításra 
szorul. A pálya salakrétege elvékonyodott és teljesen agyagosodott, emiatt nehéz 
karban tartani. A jelenlegi állapotában esős időben sáros, majd a felület keményre 
szárad, illetve gazosodik. Mindezek következtében a pályán való futás károsítja az 
ízületeket. A fentiek miatt ideális lenne a pálya burkolatát megújítani annak 
érdekében, hogy a Sportcentrumot használó egyesületeknek lehetőségük legyen a 
továbbiakban is a megszokott magasszintű edzésmunka elvégzésére.  
 
Napjainkban az óvodai, iskolai és közterületi játszóterek talajának kialakítása mellett 
egyre több futópálya kiépítésénél választják a helyszínen öntött gumiburkolatot. A 
köznyelvben gyakran a rekortán pálya kifejezéssel hivatkoznak ezekre a 
gumigranulátumból készült sportburkolatokra.  
 
A helyszínen öntött gumiburkolat kialakítása a betonozáshoz némileg hasonlóan 
történik. Ellentétben a nagy nyomáson és hőmérsékleten összepréselt gumilapokkal, 
ennél a technológiánál a telepítés helyszínén egy speciális keverő segítségével készítik 
elő a burkolat anyagát, amit aztán nagyobb felületek esetén egy erre a célra készített 
finisher géppel, kisebb felületek esetén pedig kézi szerszámok segítségével hidegen 
terítenek. A burkolat néhány napos kötési idő után vehető használatba. A helyszínen 
öntött gumiburkolatok felszíne teljesen sima, nincsenek benne barázdák, vagy törések 
még akkor sem, ha különböző mintákat alakítanak ki benne, mivel a felület végső 
kialakításakor a minták közötti határvonalak is teljesen simává válnak, nincsenek 
olyan szélek, ahol a kopás megkezdődhet. Mivel az egész terület egybefüggő, ezért 
nem kell tartani attól, hogy valaki megpróbálja azt felszedni. 
 
A rekortán gumiburkolattal történő felújítás mellett, lehetséges gazdaságosabb 
alternatíva a jelenlegi salakréteg cseréje.  
 
 
A felújítás vélhetően magas költségei miatt célszerű pályázati forrásokat felkutatni, 
illetve a Magyar Atlétikai Szövetség támogatását kérni.  
 
A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.  
 

Határozati javaslat 
a Szuhay Sportcentrumban található futópálya fejlesztésének kezdeményezéséről 
 
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Szuhay 

Sportcentrum futópályájának felújításával. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a felújítás 

lehetséges módjait – elsődlegesen a salakréteg felújítását, illetve a pálya 
gumiburkolattal való bevonását – a szükséges szakmai vélemények és árajánlatok 
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beszerzésével, továbbá folytasson tárgyalásokat a Magyar Atlétikai Szövetséggel a 
támogatás lehetőségeivel kapcsolatban.   

 
 

Határid ő: 2019. október 30. – árajánlatok beszerzésére, illetve tárgyalások 
lefolytatására 

Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda 
     
 

Szabó Loránd 
 polgármester 
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