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      Iktató szám: 167/2018. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja – V. 

ütem” című pályázaton való részvétel támogatására 
   

Előterjesztő:   Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:   Szili Adrián Városüzemeltetési és Felújítási Iroda  
Róth Istvánné Jogi és Pályázati Iroda 

 

Előzetesen tárgyalja:  ESZSB 2018. szeptember 19.-i ülésén 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2018-ban a Magyar Kézilabda Szövetség pályázati felhívást tett közzé „Magyar Kézilabda 

Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja - V. ütem” címen, amely célja a 

leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokok, tornatermek 

korszerűsítése, strandkézilabda pályák fejlesztése, kültéri kézilabda pályák építése és ez által a 

kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének 

elősegítése érdekében.  

A pályázatot négy kategóriában hirdették meg: I. Komplex sportcsarnok-felújítási program; 

II. Tornaterem-felújítási program; III. Strandkézilabda program; IV. Kültéri kézilabda 

program. Az elnyerhető támogatási összeg pályázatonként a beruházás bruttó összegének 

70%-a. A beruházást a Magyar Kézilabda Szövetség valósítja meg. 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) 

Sportfejlesztési Koncepciójában kiemelt helyen szerepel a kerületi sportlétesítmények 

fejlesztése, valamint az önkormányzat önként vállalt feladata a lakosság szabadidősport 

lehetőségeinek megteremtése, az egészséges életmód népszerűsítése. Ezzel összhangban 

javaslom a pályázaton való részvétel támogatását a felhívás szerinti IV. Kültéri kézilabda 

program kategóriában. 

Az 2018. augusztus 27-én a Haller parkban tartott helyszíni bejárás alkalmával - amelyen 

önkormányzati képviselők, a szakirodák munkatársai, valamint a FESZOFE igazgatója vettek 

részt, - a beruházás helyszínéül a Haller parkban található elavult borítású és szerkezetű 

kültéri sportpálya felújítására történt javaslattétel. 

A kialakítandó pálya műszaki paraméterei: 

• alépítmény kialakítása, javítása, helyreállítása, vízelvezetés kiépítése; 

• 22 m x 42 m méretű elemes sportpálya burkolat minősített, UV-álló műanyag 

burkolattal; modul sportpadló minimális vastagsága 15 mm; 

• Játéktér felfestés;  

• Labdafogó háló tartószerkezettel; 

• 1,1 m magas palánkrendszer; 

• 2 db szabvány méretű, rögzített kézilabda kapu hálóval. 

A pályázat benyújtási határideje: 2018. október 3. 

A pályázati kiírásban a IV. kategória - Kültéri kézilabda program – pontban meghatározott 

műszaki tartalom ellenértéke bruttó 32,5 millió forint, amelyből az önkormányzat által vállalt 

önrész összege 9,75 millió forint, amely a 4012 – „Haller park felújítása” költségvetési soron 

rendelkezésre áll. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a Magyar Kézilabda Szövetség által 

kiírt „Országos Tornaterem Felújítási Program” pályázaton való részvételt, a beruházás 

helyszínéül a Haller parkban kijelölt helyszín jóváhagyását, valamint a pályázat 

megvalósításához szükséges 9,75 millió forint önrész a 4012 – „Haller park felújítása” című 

sorról való biztosítását támogatni szíveskedjék. 

Budapest, 2018. szeptember 12. 

   

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 

 



 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

1. „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja – V. ütem” 

című pályázatának IV. Kültéri kézilabda program kategóriában Budapest Főváros IX. 

kerület Ferencváros Önkormányzata pályázatot nyújt be,  

 

2. nyert pályázat eseten a pályázat megvalósításához kapcsolódó 9,75 millió forint 

önrészt a 4012 – „Haller park felújítása” költségvetési sorról biztosítja, 

 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázaton való részvételhez szükséges intézkedéseket 

megtegye, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződést megkösse, a projekt teljes 

körű lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat 

megtegye. 

 

Határidő: 2018. szeptember 20. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


