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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 340/2016. (VII. 25.)
határozatával döntött arról, hogy támogatási kérelmet nyújt be Egészség Sportpark
kialakítására. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett programban
település lakosságszám arányosan Dombóvár 5 db sportpark kialakítására pályázott az
alábbiak szerint:
-

Újdombóvár (körforgalom)
Szőlőhegy (sportpálya)
Teleki udvar (játszótér)
Kertváros (Szent László park)
Szigeterdő

A típus 5 eszközös
B típus 7 eszközös
C típus 8 eszközös
C típus 8 eszközös
D típus 15 eszközös

A sportparkokon kívül 50%-os önerő vállalása mellett megpályáztuk a Dombóvári Illyés
Gyula Gimnázium területén egy 200 méteres rekortán futókör kialakítását.
Eltelt egy év és sokadig e-mailt követően érkezett tájékoztatás a pályázatot illetően.
Döntés még nem született a 2016. évben benyújtott pályázatokról, de egy 2017. június
22-én megjelent tájékoztató szerint a 2016. augusztus 15-én 16 óráig benyújtott
kérelmek kérelmezőinek lehetőségük van a kérelmüket felülvizsgálni, szükség szerint
módosítani. A BMSK Zrt., mint közreműködő szervezet részéről az a tájékoztatás
érkezett, hogy a futókör megvalósítására vonatkozóan nem a kiírásnak megfelelő
összegű önerő került elkülönítésre.
A számítási metódus a következő:
125 cm széles, 200 méteres futókör esetén a pályázat kiírója szerint becsült átlagos
bekerülési költség (anyag és építési díj) folyóméterenként (1 m x 1,25 m) nettó 30-35
ezer forint.
200 méter x 1,25m = 250 m x nettó 30.000 Ft = nettó 7,5 millió Ft (bruttó
9,525.000 Ft) → 50%os önrész mértéke bruttó 4.762.500 Ft

A 340/2016. (VII. 25.) határozat 3. pontja értelmében az önkormányzat 3 millió forintot
különített el, melyet szükséges a fentiek alapján korrigálni ahhoz, hogy a pályázatunk
pozitív döntésben részesüljön.
Mivel a szigeterdei rekortán futópálya is nagy népszerűségnek örvend a lakosság
körében, így javaslom, hogy az önkormányzatunk vállalja a megemelkedett önrész
összegét, így a belvárosban is rendelkezésre állhat egy rekortán futópálya a futni vágyó
dombóváriak számára.
Kérem Képviselőtársaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
az Egészség Sportpark Program keretében benyújtott pályázatban vállalt önerő
összegének módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 340/2016. (VII.25.) Kt.
határozatának 3. pontját módosítja azzal, hogy a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium
területén kialakítani tervezett 200 méteres rekortán futókör megépítéséhez 50%-os
önerőként 3 millió Ft helyett bruttó 4.762.500 Ft-ot különít el a város 2017. évi
költségvetése terhére.
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