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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 2016. augusztus 10-én jelezte
részvételi szándékát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark Programban. A program lebonyolítója a minisztérium
megbízásából a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(továbbiakban: BMSK Zrt).
2018. március 6-án a BMSK Zrt. értesítette Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatát, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter döntése alapján az alábbi sportparkok
megépítését támogatják:
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párhuzamos korlát.
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A beruházás megvalósulását követően Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
Önkormányzatának vállalnia kell a sportpark/futókör funkció szerinti fenntartását,
karbantartását, üzemeltetését annak átadásától számított 5 éves időtartamig. A
Városüzemeltetési és Felújítási Iroda előzetes felmérése alapján az 5 db helyszínen 41 db
fitnesz eszköz havi rendszerességgel történő karbantartásának becsült értéke összesen bruttó
3 millió Ft/év.
Mindezek mellett kötelezettséget kell vállalni arra is, hogy az ingatlan, amelyen a
sportpark/futókör létesül, a fejlesztés átadásától számított 5 éves fenntartási időtartamon belül
nem osztható meg, az ingatlan és a sportpark/futókör fejlesztés eredménye, annak tárgyai nem

terhelhetők meg és nem idegeníthetők el, illetve azokon olyan változtatást, amely az új
létesítmény használatát hátrányosan befolyásolja, nem végez vagy tesz lehetővé.
A beruházás megkezdését megelőzően a BMSK Zrt.-vel együttműködési megállapodást
szükséges kötni. A beruházás várhatóan – a BMSK Zrt. előzetes tájékoztatása alapján – 2018.
év végéig megvalósul.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2018. május 15.
……………………………………………
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1.) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program keretében elnyert támogatásból a Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. lebonyolító közreműködésével megvalósítandó
sportparkok létesítését támogatja az alábbi helyszíneken
- Aranyvirág-Börzsöny u. sarok - Epreserdő u.; 1098 helyrajzi szám:38236/232
- Távíró u.-Dési Huber u. sarok- „Nyúldomb”; 1098 helyrajzi szám: 38236/612
- Madaras József tér; 1092 helyrajzi szám: 38236/816
- Mihalkovics u. 4-8.- Haller u.70-74. tér; 1091 helyrajzi szám: 37280/8
- Ifjúmunkás u. 12-14.sz.mögötti játszótér; 1091 helyrajzi szám: 38236/208
2.) biztosítja az 1.) pontban felsorolt helyszíneken megvalósított sportparkok funkció szerinti
fenntartását, karbantartását és üzemeltetését azok átadásától számított minimum 5 éves
időtartamig, és felkéri Polgármestert, hogy az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
– évente minimum bruttó 3.000.000 Ft összegben – gondoskodjon;
3.) felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt végrehajtásához szükséges intézkedéseket
megtegye, és a beruházás megkezdéséhez szükséges együttműködési megállapodást
megkösse.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2018. augusztus 15.

