Kültéri sportpark kialakítása Balatonfűzfőn
A projekt azonosító száma:
BMSK-I-120/0007/2018
A projekt megvalósításának ideje:
2018. 08. 23. – 2018. 11. 08.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Építtető neve és elérhetősége:
Nemzeti Sportközpontok (NSK)
1146 Budapest, Hermina út 49.
Program lebonyolító és műszaki szakértő neve és elérhetősége:
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Kivitelező neve és elérhetősége:
Greenturf Sport Kft.
8000 Székesfehérvár, Adonyi út 17.
Tervező neve és elérhetősége:
Magna-D Kft.
4030 Debrecen, Lencz utca 14.
A Magyar Állam által nyújtott létesítmény, sportpark értéke: 12.982.785 Ft (100%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 0 Ft (0%).
A projekt összköltsége: 12.982.785 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2016. augusztus 11-én pályázatot nyújtott be kültéri sportpark
kialakítására, amelynek eredményeként 12.982.785 Ft értékű beruházás valósult meg a „Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Program” keretében.
A támogatási döntést 2018. március 9-én vettük kézhez.
A kivitelezési munkálatok 2018. augusztus 23-án kezdődtek meg. A beruházás műszaki átadás-átvételének
időpontja 2018. november 8.
Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt szerepe van a rendszeres testmozgásnak. Nemzetközi
kutatásokkal alátámasztott adatok alapján megállapítható, hogy Magyarországon a felnőtt lakosság csak 1015%-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 érdekünk,
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 lakosság számára alapvető probléma a helyben rendelkezésre álló sportinfrastruktúra hiányos volta. A
sportolni vágyó lakosság a legkönnyebben saját lakóhelyén érhető el, így a helyben biztosított programok az
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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 elmúlt években egyre nagyobb teret nyer a szabadidős sportban az úgynevezett „street – workout”, azaz
a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” – használata. A sportparkokban az
egymást követő generációk együtt tölthetik el a szabadidejüket, ezzel is erősítve a kölcsönösségen alapuló
családi köteléket. A nagyszülők, szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapokban, a közös
szabadidős tevékenységek családi kohéziós erővel bírnak. Minden olyan tevékenység, amelyet közösen
végeznek, felerősíti a családi összetartozás érzését, élményét.
A fentiek szellemében a Kormány döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról,
amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az ország minél több településén
kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét
igényes szabadtéri létesítményekben, amelynek révén elérhető, hogy
- az aktív életvitelt, mozgás-gazdag életmódot folytatók száma növekedjen,
- a mindenki számára elérhető sportolási lehetőségek száma növekedjen,
- az integráció és az akadálymentesség biztosítva legyen,
- a sporteszközök használatának köszönhetően a lakosság egészségi állapota javuljon,
- a sportolás a mindennapi életünk alapvető része legyen.
A nemzeti fejlesztési miniszter Balatonfűzfőn 1 db „C” típusú kültéri sportpark megépítését támogatta. A „C”
típusú sportpark alapterülete 90 m 2, gumi burkolatú, 8 eszközt telepítettek rá, amelyek tolódzkodásra,
húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre,
bordásfalon végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas.
A sportpark a Balatonfűzfő, 1024/10 hrsz.-ú ingatlanon, a parti sétány 4. szakaszán, a sétány és
kerékpárúttal, illetve a BS Fűzfő kikötőjével szemben lévő területen található.

C típusú kültéri
sportpark
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A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt

A fejlesztés alatt

A fejlesztés után
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

https://mnsk.hu/

https://www.bmsk.hu/
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