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Tisztelt Városrészi Önkormányzat! 
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 186/2018. (V.24.) sz. határozatában 

döntött a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program keretében elnyert támogatásból 

megvalósítandó sportparkok helyszíneiről, valamint azok legalább 5 éves üzemeltetéshez szükséges 

pénzügyi keret biztosításáról. (1. sz. melléklet.) 

A Nemzeti Sportközpontok és az Önkormányzat 2018. 08. 10-én Támogatási Szerződést kötött az 

alábbiakban felsorolt helyszíneken és meghatározott típustervek szerinti megépülő sportparkok 

megvalósítására. 

 

Jellemzők A típus C típus D típus 

Minimális alapterület 
(m2) 

40 90 150 

Talajburkolat gumi gumi gumi 

Minimális, telepítésre 
kerülő eszközszám 

(db) 
5 8 15 

A sportpark által 
biztosított sportolási 

lehetőségek 
megnevezése 

húzódzkodás, 
tolódzkodás, 

fekvőtámasz, hasizom 
erősítés, hátizom 

erősítés. 

húzódzkodás, 
tolódzkodás, 
fekvőtámasz, 

bordásfal, hasizom 
erősítés, hátizom 

erősítés, 
lépcsőzés, 

függeszkedés. 

húzódzkodás, 
tolódzkodás, 

fekvőtámasz, hasizom 
erősítés, hátizom 

erősítés, 
létramászás, 

lépcsőzés, 
függeszkedés, 

párhuzamos korlát. 

Cím 

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   

- 

  

A 2. sz. melléklet az egyes megvalósulási helyszínek térképkivonatát, 3. sz. melléklet megvalósítandó 

sportpark típusok alaprajzát mutatja. 

A telepítésre kerülő eszközök ún. statikus, mozgó alkatrészek nélküli eszközök. 

 



A 1197/2020 (IV.30.) számú, valamint a 1506/2020. (VIII. 12.) számú kormányhatározatokban 

biztosított források alapján a Beruházási, Műszaki fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. 

(BMSK) közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek része volt a „2 db ”A” + 2 db ”C” + 1 db ”D” 

típusú sportpark kivitelezése Budapest IX. kerületben. Az eljárás eredményeképpen létrejött 

vállalkozási szerződés 2020. 09. 17-én minden érintett fél által aláírásra került. (Kivitelező: Praxikus 

Kft.) 

 

A vállalkozási szerződés aláírását követően az érintett helyszíneken megtörtént munkaterület-átadás. 

Az önkormányzat a korábban, a Támogatási Szerződésben vállalt feladatait a helyszínek előkészítésére 

és kivitelezésre alkalmassá tételére vonatkozóan teljesítette. A kivitelező a munkát minden helyszín 

vonatkozásában 2020. szeptember 30-ig megkezdte. 

A befejezési határidő a vállalkozási szerződésben foglaltak szerint 2020. 12. 15. 

Kivitelező tájékoztatása szerint előteljesítés várható, az időjárás függvényében a munkát szeretné 

november első felében átadni. 

 

A megvalósítást követően a sportparkok a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

tulajdonába kerülnek. Képviselőtestület a 186/2018. (V.24.) sz. határozatával évente minimum bruttó 

3.000.000 Ft összeget biztosított a megvalósított sportparkok funkció szerinti fenntartására, 

karbantartására és üzemeltetésére azok átadásától számított minimum 5 éves időtartamig. 

 

Budapest, 2020. 

 

 

Szili Adrián s.k. 

irodavezető 

 

 



 

1. sz melléklet 

 

 
 



2. számú melléklet 

 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



3. számú melléklet 

 

 
 



 
 



 
 


