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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

 
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.  
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Tisztelt Képviselőtestület! 

Előzmény: 

A Képviselő Testület 2013. április 04-én, a 86/2013(IV.04.) számú határozatában jóváhagyta, a 
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Program IV. ütemére vonatkozó 
pályázat benyújtását.  

Az MLSZ pályaépítési pályázat előírta, hogy szakmai partnerként olyan kerületi szervezetet kell 
bevonni a projekt megvalósításába, amely a Bozsik Programba már regisztrált, illetve amennyiben a 
pályázat megvalósításában olyan partner vesz részt, amely még nem lépett be a Bozsik-program 
egyesületi vagy intézményi programjába, akkor vállalja, hogy legkésőbb a 2013/2014-es szezonban a 
fenti programok egyikében regisztrálja magát. 

A határozat által támasztott feltétel volt, hogy a pályázat csak abban az esetben kerülhet benyújtásra, 
amennyiben az Önkormányzat rendelkezik a pályázat benyújtási határidejéig (2013. április 16.) 
legalább egy, a pályázatban meghatározott feltételeknek megfelelő kerületi szervezet vagy iskola által 
nyújtott szándéknyilatkozattal arra a vonatkozólag, hogy vállalja, legkésőbb a 2013/2014-es 
szezonban a Bozsik-program egyesületi vagy intézményi programjában regisztrálja magát, és az 
Önkormányzattal hosszú távú szakmai együttműködési megállapodást köt. 

A pályázat nem került benyújtásra, mert a fenti feltételeknek az Önkormányzat nem tudott 
megfelelni számos intézmény megkeresése ellenére sem, mert az intézmények nem kívánták a Bozsik 
Program által támasztott kötelezettségeket felvállalni a tervezett műfüves focipálya intézménytől 
számított távolsága, és közterületi mivolta okán, a pályázat benyújtásának határidejéig az 
Önkormányzat részére nem érkezett szándéknyilatkozat a pályázati feltételeknek megfelelő szervezet 
részéről. 

Ismételt pályázati lehetőség 

A március 29-én megjelent, a belügyminiszter 8/2013. (III. 29.) rendelete egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól (a 
továbbiakban: BM rendelet). A BM rendelet keretében lehetőség van az Óvodai, iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás témán belül a Bp. IX. ker. Aszódi út - Osztag utca 
- Réce utca - Füleki utca által határolt területen belül a  38236/816 hrsz.-ú területén található 
elavult, Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg aszfaltburkolattal ellátott, 22x39 m 
méretekkel rendelkező focipálya 20x40 m méretben korszerű műfüves focipályává való átépítésére 
pályázni. 

A pálya az alábbi módon kerülne megépítésre. 

A pálya alkalmas lenne teljes pályán való focira, vagy keresztirányban 2 pályán kiskapus focira. A 
pályára 4 db streetball palánk kerülhet elhelyezésre, valamint egy kifeszíthető háló röplabda vagy 
lábtenisz játékokhoz, így a pálya a foci mellett több féle sportolási lehetőséget is biztosít a környéken 
lakók vagy iskolába járók számára. 

A tervek szerint a pálya kerítése labdafogó hálóval, valamint zárható kapukkal kerülne megépítésre. 

 A pályázat benyújtási határideje: 2013. május 02. 

 A benyújtandó pályázat célja  

• elavult sport infrastruktúra fejlesztése 
• a labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek létszámának növekedése, 
• a szabadidő futball feltételeinek javítása 
• közösség rekreációs lehetőségeinek javítása 
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Kerületünk műfüves sportpályákkal és egyéb sportlétesítményekkel való ellátottsága: 

Bp. IX. kerület közterületein kiépített műfüves pályák, fitnesz eszközök és Sportlétesítmények: 
 
Műfüves pályák (nem szabvány méretűek) Sportlétesítmények 
Belső Ferencváros 
 

 

• Markusovszky park területén  

Középső Ferencváros  
• Tinódi utcai játszótéren 
• Kerekerdő parkban 
• Vendel utcai sportcsarnok előtt 

• Vendel utcai sportcsarnok 
• Kerekerdő parkba köztéri fitnesz 

eszközök 
• Mester utca 19. sz. alatti uszoda 

Külső-Ferencváros  
• József Attila lakótelep nagyjátszótér 
• Aszódi utcai lakótelep Zombori utcai 

játszótéren 
 

• Toronyház u. 21. jégpálya (Lobogó utca 
07.) 

• J.A. ltp –en Nagyjátszótér körüli salakos 
futópálya és köztéri fitnesz eszközök 

 
Átépítendő pálya jelenlegi állapotának bemutatása: 
 
A Füleki utca – Aszódi Utca – Réce utca – Osztag utcák által határolt (38236/816) hrsz-ú 91,89 m x 
106,57 m méretű park területén belül helyezkedik el a jelenlegi 22 m x 37 m nagyságú 4 m magas 
kerítéssel körbekerített aszfalt burkolattal ellátott sportpálya. A parkot a Füleki utca és Aszódi utcai 
oldalon aszfalt burkolatú járda határolja. A sportpálya a közterületi járdáról, illetve a parki sétányokról 
is könnyen megközelíthető a parkot használok részére. A lakosság számára park tömegközlekedéssel 
(rendszeres buszjárat) is elérhető. A park területén kisgyermekek számára EU szabvány szerint 
kiépített játszótér, valamint a kutyák részére a sportpályával határosan kutyafuttató is található. A park 
parki közvilágítással és ivókúttal ellátott.  A parki területről készített helyszínrajzot, vázrajzot a 
sportpálya feltüntetésével csatoljuk az 1. sz. melléklet részeként. 
 
Pályázat feltételrendszere a BM rendelet alapján 

• Vissza nem térítendő támogatás olyan építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás 
megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett az építéshez 
kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló kormányrendelet szerint már meglévő 
közfoglalkoztatásban résztvevőkre a BM rendelet szerinti támogatás nem használható fel. 
A közfoglalkoztatás lebonyolítását, az Önkormányzat 100% tulajdonú közfoglalkoztató 
társasága, a FESZOFE Nonprofit Kft. végezheti.  

• A pályázat benyújtása előtt megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez támogatás nem 
nyújtható. 

• A BM rendeletben szereplő támogatási célok közül kizárólag egy célra nyújtható be pályázat. 

A támogatás maximális mértéke 

• A BM rendelet 1. § (1) alapján az Önkormányzat a fejlesztéshez szükséges összeg 80%-ára 
nyújthat be támogatás igénylést. 

• Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 
10%-át. 

• Az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázati téma 
esetében előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, 
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sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény 
létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió forint. 

Várható (becsült) összköltség: Bruttó 25.000.000,- Ft, melyből az Önkormányzatnak 20%-ot, 
azaz 5.000.000,- forintot kell önerőként biztosítania. 

A Vagyonkezelési Városüzemeltetési és Felújítási Iroda költség kalkulációja szerint a műfüves 
focipályák éves karbantartási költsége  várhatóan 1.000.000,- Ft-ba kerül. 

A pályázat feltétele, hogy a pályázó települési önkormányzat rendelkezzen a sportra vonatkozó 
jogszabályok szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval. 
 
Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat. 

A pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek 

• pályázati adatlap és összesítő, 
• az adott sportlétesítmény fejlesztésének, felújításának indokoltságát, hasznosítására vonatkozó 

elképzelések, 
• a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozat, 
• a pályázónak a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése szerinti rendelete, 

tízezer fő lakosságszám alatti település képviselő-testületének határozatát, amely tartalmazza a 
sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a 
sportra fordítandó összeget, 

• ingatlanfejlesztés esetén a fejleszteni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi e-hiteles tulajdoni 
lapjának másolata, 

• saját forrás biztosítására vonatkozó igazolása, 
• a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlat 

vagy tervezői költségvetés és 
• az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fénykép-dokumentáció. 
• a pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a 

kapcsolódó támogatási igényeket külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia. 
Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat, 

• amely esetében a sportlétesítmény felújítási programban vállaltak alapján a sportlétesítmény 
• több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá, 
• több sportág befogadására válik alkalmassá, 
• építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul, 
• amely lehetővé teszi, hogy a sport infrastruktúra támogatásból megvalósuló 

létesítményfejlesztéssel érintett sportlétesítmény vonatkozásában az adott önkormányzat 
területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói is rendszeresen használhassák 
a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport, az óvodai és iskolai szabadidősport 
megvalósulását, vagy 

• amely a fogyatékosok sportolási lehetőségeit is bővíti. 
 

Tekintettel arra, hogy a korábbi pályázati lehetőségnél jelen BM pályázat jóval előnyösebb az 
Önkormányzat számára, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni 
szíveskedjen az előterjesztés megtárgyalásával és a határozati javaslat elfogadásával.  

 

Budapest, 2013. április 22. 
 

dr. Bácskai János s.k. 
polgármester 
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Határozati javaslat: 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. pályázatot nyújt be Műfüves focipálya építése címmel a belügyminiszter 8/2013. (III. 29.) 
rendelete keretében, építéssel járó beruházás megvalósítására vonatkozó műfüves focipálya 
építésére az Önkormányzat 38236/816 hrsz.-ú területén, az ott jelenleg található aszfalt burkolatú 
focipálya átépítésével. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. május 02. 

 
2. az 1. pontban szereplő műfüves focipálya építésére vonatkozó pályázathoz a beruházás várható 

(becsült) összköltsége, bruttó 25.000.000,- Ft (teljes beruházási költség) alapján, annak 20%-ának 
megfelelő, azaz bruttó 5.000.000,- forintot (saját forrás) biztosít. 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. április 25. 
 

3. a pályázat eredményes elbírálása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati önrész 
és a karbantartási költségek összegét a kiadások esedékességének évére érvényes költségvetésében 
elkülöníti. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása 

 
4. a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet által, a „Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-

fejlesztés, felújítás” lehetőséget biztosító, az Önkormányzat 38236/816 hrsz.-ú területén található 
aszfalt burkolatú focipálya műfüvessé történő átépítésére vonatkozó támogatásigénylés pozitív 
elbírálása esetén, a támogatási összeg 5%-ának, azaz 1.000.000 Ft mértékéig határozott idejű 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. április 25. 

 
5. a támogatás elnyerése esetén, felkéri a Polgármester urat, hogy a döntést követően, a soron 

következő költségvetés módosításakor gondoskodjon a közfoglalkoztatottak alkalmazásához 
szükséges fedezet, legfeljebb 1.000.000 Ft költségvetésben való biztosításáról, valamint a 
közfoglalkoztatottak foglalkoztatásáról.  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: pályázat eredményes elbírálását követő költségvetés módosítása 

 


