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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra címmel 2018.
márciusában.
A pályázat keretein belül óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére,
felújítására, vagy új sportlétesítmény létrehozására lehet pályázni. Az elnyerhető maximum
támogatás 50 millió forint, a támogatás mértéke legfeljebb a beruházás összköltségének 50
százaléka. A Városüzemeltetési és Felújítási Iroda előzetes felmérése alapján a 2018/2019
időszakban betervezett projektek közül a pályázati kiírás feltételeinek a 1098 Budapest,
Toronyház utca 21. szám (HRSZ 38236/93) alatti jégcsarnok felújításához és
tornateremmel történő bővítéséhez kapcsolódó beruházás felel meg, továbbá ezen
beruházás esetében a maximális támogatási összeget tudjuk igényelni.
A megvalósítandó fejlesztés rövid leírása:
Az épület a IX. kerületben, külső Ferencvárosban a József Attila lakótelepen található a Lobogó
és Toronyház utca által határolt területen a Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium épülete
mellett.

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ tájékoztatása szerint az üzemeltetésük alatt
lévő jégpálya polikarbonát tetőfedése oly mértékben elöregedett, hogy teljes felújítása
elkerülhetetlen. Az anyag elfáradása miatt több helyen kilukadt, rétegesen mállik és a teljes
belső felületét zöld színű penész borítja. Jelen állapotában a jégpálya a következő tanévtől
biztonságosan, balesetmentesen nem üzemeltethető.
A beruházás során a meglévő rossz állapotú jégpálya fedés bontása, a fejépület bővítésre kerül
a szükséges funkciókkal, úgy mint orvosi szoba, korcsolya kölcsönző és élező, iroda,
raktárhelyiségek, és egy nagyobb méretű előtér kialakítása történik. A jégpálya felett
tornaterem kialakítására kerül sor a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel, melyet a környékbeli,
kerületi óvodások, iskolások továbbá a lakóközösség szabadidős sportolási tevékenységre tud
használni. A tornaterem alkalmas lesz teremfoci, kosárlabda, röplabda, és más csapatjáték
fogadására.
A beruházás becsült összköltsége bruttó 482 millió forint, melyből a pályázaton elnyerhető
támogatás összege maximum 50 millió forint.
A pályázat benyújtása a Magyar Államkincstár online felületén és papír alapon történik.
Elektronikus feltöltés lezárásának határideje 2018. május 2., a papír alapon történő benyújtás
határideje 2018. május 3. A pályázat benyújtásának feltétele a Képviselő-testület
határozata az önrész biztosításáról.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és a
megvalósításhoz kapcsolódó bruttó 432 millió forint önrész biztosítását támogatni
szíveskedjen.
Budapest, 2018. április 18.
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1. egyetért a Toronyház utca 21. szám (HRSZ 38236/93) alatti jégcsarnok felújításához
kapcsolódó Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására készített
pályázat benyújtásával,
2. a pályázat megvalósításához kapcsolódó bruttó 432 millió forint önrészt nyertes
pályázat esetén biztosítja,
3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2018. május 3.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

