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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
POLGÁRMESTER

Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzat!
 

A József Attila  Városrészi Önkormányzat 2012. január 26-án az alábbi  határozatot hozta: 
RÖNK 2/2012. (I.26.) sz. „a József Attila Városrészi Önkormányzat  felkéri a  Polgármester urat,  
hogy a József Attila-lakótelepen lévő salakos sportpályák minimális felújításának (használhatóvá 
tételének) költségeire és a megvalósítás módjára készíttessen terveket. Továbbá a MÁV-Aszódi  
lakótelepen lévő sportpálya kerítés felújításának költségeire készíttessen kalkulációt”.

1.)
A  jelenlegi  salakos  sportpályák  és  a  futópálya  felső  szerkezeti  rétegeinek  felújítása, 

szükséges, illetve a futópályánál  a  belső  1 – esetleg -  2 pálya (futósáv)  korszerű burkolatúvá 
alakítása javasolható  (a  Magyar  Atlétikai  Szövetség által  kiadott  atlétikai  szabálykönyv szerinti 
pályamérettel,  1,22 m  széles  futósávok,  5  cm széles elválasztással.  Hasonló  megoldás  már 
található például a Margitszigeten.)

A  táblázatban  a várható becsült  költségeket  foglaltuk  össze,  valamint  a  részleges  – de  már 
korszerű burkolat készítését egy vagy két futósávnál.

eFt
salak Öntött gumi

Futó-
pálya

~1600 m2

Foci-
pálya

~1500 m2

Kis pálya
~ 600 m2/db

1. 
futó-
sáv

400 m2

2. 
futó-
sáv

400 m2

Tükör kiemelés salakpályák fedő és a köztes 
réteg részleges cseréjéhez  (3  +  3  cm vtg-
ban), járulékos költségekkel együtt

461 432 173 - -

Tükör kiemelése futósávban ( 13 cm vtg-ban 
a járulékos költségekkel együtt)

- - - 250 250

szegély  készítése –  salak  és  öntött  gumi 
burkolat elválasztására (320 fm)

- - - 884 -

Gumi  burkolat  (meglévő  alapszerkezetre, 
CKT erősítő réteg 10 cm vtg-ban, kellősítés, 
30  mm  vtg.  Öntött  gumi  burkolat  készítés 
(EPDM) - vonalazással

- - - 4520 4520

Köztes réteg (0-6 mm-es) 6 cm vtg-ban vörös 
salakból

1970 1845 737 - -

Fedőréteg vörös salakból (0-3 mm) 3 cm vtg-
ban

1500 1405 563 - -

Sportpályák  felújítása  utáni  tereprendezés, 
füvesítés (ei.)

350 100 50 - -

1  futósávon  készülő  gumiburkolat  esetén 
levonás a salakrétegek csökkenése miatt 

-115,3 - - - -

2  futósávon  készülő  gumiburkolat  esetén 
levonás a salakrétegek csökkenése miatt 

-231 - - - -

Összesen (csak salakburkolat felújítása) 4281 3782 3046 - -
Összesen (salak + 1 gumi futósáv) 4166 3782 3046 5654 -

2



Összesen (salak + 2 gumi futósáv) 4050,4 3782 3046 5654 4770

Összesen (nettó) – csak salakburkolat esetén 4281 3782 3046
ÁFA 27 % 1156 1021 822

Összesen (bruttó) 5437 4803 3868
Mindösszesen – csak salak burkolat 14108

Összesen (nettó) – salak és 1 gumi futósáv 
esetén

10994 5654

ÁFA 27 % 2968- 1527
Összesen (bruttó) 13962 7181

Mindösszesen – salak + 1 gumi futósáv 21143

Összesen (nettó) – salak és 2 gumi futósáv 
esetén

10878 10424

ÁFA 27% 2937 2814
Összesen (bruttó) 13815 13238

Mindösszesen – salak + 2 gumi futósáv 27053

2.)
A MÁV-Aszódi  lakótelepen,  a Zombori utcában lévő  műfüves sportpálya körüli  labdafogó 

kerítés  rendkívül  avult  műszaki  állapota  miatti  bontás  és  helyette  hangtompító  sportkerítés 
készítésére,   illetve  az  Aszódi  utcai  nagy  focipályán  műfüves  pálya  kialakítására  vonatkozó 
költségbecslést az alábbiakban foglaljuk össze:

eFt
Zombori  utcai  sportpálya  kerítés  bontása  és  új  hangtompítós 
sportkerítés létesítése (oldalt 4 m magasságban, a két kapu mögött 6-6 
m magasságban) cca. 3700 eFt+ 10 %* 4070

Aszódi  utcai  nagy sportpályán gumiőrleményes alaprétegen műfüves 
burkolat készítése, cca. 8200 eFt +10%* 9020
U. itt a meglévő labdafogó kerítés javítása cca. 600
Új  műfüves pálya megvalósulása esetén a Zombori  utcai  sportpálya 
nagyon rossz állapotú labdafogó kerítésének részleges bontása, kisebb 
átalakítása (1-1,2 magas kerítésre) cca 120

Kisgyermekek  részére  új  játszótéri  eszközök  telepítése (a  Zombori 
utcai sportpálya átalakítása után) – pl. rugós játékok (db-ként) 180

*Megjegyezzük,  hogy  az  importból  származó termékek beszerzési  költségeit  a  forint  aktuális 
árfolyama befolyásolja, ezért a tavalyi becslésünket 10 %-kal megnöveltük.

Budapest, 2012. február 7.

Dr. Bácskai János
Polgármester megbízásából

Madár Éva s.k.
mb. irodavezető
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