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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (11 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbély
Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő ,, Mikor lesz díjugratás a Duna Arénában?" című,
K/1769. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. október 16.
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Ön által feltett ,, Mikor lesz díjugratás a Duna Arénában?" című írásbeli kérdésre - Prof
Dr. Kásler Miklós miniszter úr megbízásából - az alábbi választ adom.

A válaszom megfogalmazásakor próbáltam felidézni, hogy az Önök kormányzása alatt milyen
sportlétesítmények épültek fel hazánkban, de nem jutottam tovább egykori miniszterelnöke
elhíresült PPP konstrukciós tanuszoda, tornaterem és megyei sportcsarnok-építési
programjánál. Úgy látom, nem árt Önt is emlékeztetni arra, hogy grandiózus tervük néhány
megvalósult létesítményének működtetését is az önkormányzatokra terhelték, hozzásegítve a
településeket a további eladósodáshoz.

Mindezek ismeretében nem tudtam eldönteni, hogy az fáj-e Önnek, hogy olyan korszerű, a
XXI. század kihívásainak megfelelő sportlétesítményeket épít a Kormány, amelyekre az Önök
kormányzása alatt nem volt példa, vagy az a tény, hogy a Kormány Önökkel ellentétben a
fenntarthatóság érdekében olyan multifunkcionális sportlétesítmények felépítését
szorgalmazza, amelyek nem csak sport, hanem egyéb kulturális rendezvényeknek is otthont
tudnak biztosítani.

A Duna Arénában egy 50 méteres versenymedence, egy műugró medence, egy bemelegítő
medence, valamint egy tanmedence található. A Dagály Strandfürdő külső medencéi úszásra
alkalmasak, és az eddigi rendezvények alatt - amennyiben igény volt rá - hasznosítva voltak a
kieső vízfelület pótlása céljából. A medencék téliesítése és karbantartása a napokban zajlik,
mely befejezését követően újra teljes egészében használhatóak lesznek.

A Duna Aréna egy korszerű, többfunkciós helyszín, mely így működésének költségeit
nagyobb arányban tudja fedezni.
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