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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban MLSZ) Országos Pályaépítési Program 
pályázatán elnyerte egy 22x42 m nagyságú műfüves pálya építésének támogatását a Kőbányai 
Szent László Általános Iskola területén (1102 Budapest, Liget u. 13. hrsz.: 39055/8). 

A Képviselő-testület 137/2013. (IV. 16.) KÖKT határozatával döntött a pályázat 
benyújtásáról, valamint a szükséges önrész biztosításáról. A pályázat benyújtása 2013. április 
16-án megtörtént. Ezt követően a Képviselő-testület 342/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával 
további 26 M Ft pluszforrást biztositott a pályát körbevevő környezet rendbetételéhez. 

Az MLSZ 2013. június 14-én támogatásra érdemesnek ítélte a kőbányai pályázatot, így 
2013. július 26-án sor kerülhetett az Együttműködési Megállapodás megkötésére. 

Az MLSZ időközben megversenyeztette a pályák kivitelezését azok között a vállalkozók 
között, akik korábban leadták jelentkezésüket a Szövetség felé. Közülük a legkedvezőbb 
árajánlatot adó Everling Kft. került kiválasztásra 2013. július 9-én. 
Mivel a kivitelező cég nagyon kedvező ajánlatot adott, ezért a sportpálya az eredeti 32M Ft 
helyett 25 M Ft-ba került, amelyből az önkormányzati ön erő összege 7,5 M Ft, azaz a 
teljes költség 30%-a. Az Everling Kft. 2013. augusztus 21-én megkezdte a pálya építését. 

A Jegyzői Iroda augusztus folyamán pályázatot írt ki "Budapest X. ker. Szent László 
Általános Iskola, 1101 Budapest, Szent László tér l. (hrsz.: 39051/2) és Liget u. 13. (hrsz.: 
39055/8) ingatlanokon sportudvar építése (az MLSZ Pályaépítő Program keretében)" címmel 
a pályát körülvevő környezet rendbetételére, melyet ugyancsak az Everling Kft. nyert 
meg 21 M Ft-ról szóló árajánlatával, így a 2013. szeptember 3-i szerződéskötést követően, 
a pályaépítéssel párhuzamosan megkezdődhetett a környezet rendbetétele is. 

A környezet rendbetétele többek között az alábbiakat tartalmazta: 
l. Liget utca 13. szám alatti társasház tűzfalának veszélyteleni tése, 
2. a Kőbányai Szent László Általános Iskola tűzfalának szigetelése és vakolása, 
3. tűzoltó felvonulási út kialakítása gumiörleményes futópályával, 
4. a telek kerítésének cseréje, teherkapu kialakításával, 
5. füvesítés, padok kihelyezése, csodasövény telepítése, 
6. egyéb, a pálya telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges járulékos elemek (pl. 

szikkasztókút, elektromos kábelek, stb.). 

Az Önkormányzat a Szent László Általános Iskola tűzfalán egy az Aranycsapatról készült 
falfestménnyel állított emléket a legendás londoni "6:3-as" labdarúgó-mérkőzés 60. 
évfordulójának. Az alkotás László Józseffestőművész munkája. 

A "Liget Grundnak" elkeresztelt focipálya ünnepélyes átadására, valamint a falfestmény 
felavatására 2013. szeptember 27-én került sor. Az átadó ünnepséget megtisztelte jelenlétével 
többek között Buzánszky Jenő, a Nemzet Sportolója, valamint dr. Simicskó István sportért és 
ifjúságért felelős államtitkár is. 



A pályát körülvevő 50 db palánk hirdetési felületéből 20 db-ot az MLSZ, míg 30 db-ot az 
Önkom1ányzat értékesíthet. A 30 db hirdetési felületből 30-ra talált bérlőt az Önkormányzat. 
Ezek köztil 29 db hirdetés a megnyitóra már felkerült a palánkokra. 

A futballpályát délelőtt az iskolások, délután a Bozsik programban résztvevő kőbányai 
egyesületek, az esti órákban (18-22 óra) pedig pályabérlők fogják használni. Emellett hétvégi 
sportrendezvénynek is otthont fog adni a "Liget Grund". 

Az MLSZ idén ősszel meghirdeti az Országos Pályaépítő Program V. ütemét, amelyen az 
Önkormányzat további három pálya építésével kíván részt venni. 
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