
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület részére 

297. számú előterjesztés

az Országos Futópálya-építési Programban való részvételről és a saját forrás 
biztosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló

Az. aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Szabadidősport-eseményszervezők 
Országos Szakszövetsége (a továbbiakban: Szövetség) bevonásával indítja el az Országos 
Futópálya-építő Programot (a továbbiakban: Program), amelynek alapvető célja, hogy az 
ország 20 OOO főt meghaladó településeken legalább 1 kilométer hosszúságú és 120 centiméter 
széles, rekortán borítású futópályák kialakítására kerüljön sor. 

A támogatás biztosításának feltételei: 
a futópálya építtetője önkormányzat vagy önkormányzati szerv, 
az önkormányzat vállalja a park funkció szerinti fenntartását, karbantartását és 
üzemeltetését 5 éves időtartamig, 
az önkormányzat biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot, 
az önkormányzat vállalja, hogy az átadást követően évente legalább négy alkalommal 
ingyenes futórendezvényt, közösségi futást vagy sportnapot szervez a futópályán, 
az önkormányzat a megfelelő minőségű és színvonalú pálya építése érdekében köteles 
a Szövetség által biztosított műszaki tanácsadó írásos szakvéleményét benyújtani, 
az önkormányzat köteles a futópálya építése során műszaki ellenőrt igénybe venni és az 
útmutatásai szerint eljárni, 
a park átadásának határideje legkésőbb 2020. augusztus 31. 

A pályázat benyújtási határideje 2019. június 14-e. A kérelemben a futópálya létesítéséhez 
legalább 50% önkormányzati önerő biztosítása szükséges, illetve helyszínenként legfeljebb 70 
millió forint támogatás igényelhető (a pályázati felhívás az előterjesztés 2. melléklete). 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztálya a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 
munkatársaival egyeztetve megvizsgálta a futópálya építésének lehetséges helyszíneit, amely 
alapján engedélyes és kiviteli tervvel rendelkező 42450/3 helyrajzi számú Sportliget helyszín 
került kiválasztásra. A futópálya becsült kivitelezési költsége 99 619 054 Ft, melyhez 
49 809 527 Ft támogatás igényelhető. 

A futópálya látványtervét, illetve metszetábráját az előterjesztés 3. és 4. melléklete mutatja be. 

Annak érdekében, hogy a benyújtandó pályázat a formai feltételeknek megfeleljen, a 
Képviselő-testület döntése szükséges az önerő vállalásáról. 



II. Hatásvizsgálat 

A Kőbányai Sportkoncepcióban foglaltak szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fontos területnek tekinti a lakosság szabadidős 
sportolási lehetőségeinek a szélesítését. A pályázat keretében egy új futópálya létesítésére 
kerülhet sor a kerületben részben pályázati támogatásból. A futókört a kerületben folyamatosan 
növekvő számú szabadidejében sportoló, kocogó lakosság mellett az Önkormányzat és civil 
szervezetek is használni tudják futórendezvények megvalósításának helyszíneként. 

Tekintettel arra, hogy a futópálya megvalósítását az Önkormányzat egyébként is tervezte, a 
pályázati lehetőség kifejezetten csökkenti az önkormányzat tervezett kiadásait. 

ID. A végrehajtás feltételei 

A pályázat benyújtásához csatolni szükséges a Képviselő-testület határozatát arról, hogy 
nyertes pályázat esetén az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges 
önrészt, vállalja, hogy a pályázat keretén belül megvalósított funkciókat legalább öt éven át 
működteti, a beruházást fenntartja, egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló 
megállapodások megkötésére. 

A pályázat önrészének fedezetét, valamint az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által 
finanszírozott további kiadásokat és a kapcsolódó bevételeket a pályázat pozitív elbírálása 
esetén az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe az alábbi 
táblázat szerint javasolom betervezni: 

2020. évi összes 2020. évi bevétel 2020. évi önrész 
A futópálya helyszíne kiadás (támogatás) összesen 

bruttó Ft bruttó Ft bruttó Ft 
Sportliget 99 619 054 49 809 527 49 809 527 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2019. május,, ~b'? 

Óntból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. (V. 16.) határozata 
az Országos Futópálya-építési Programban való részvételről és a saját forrás 

biztosításáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be az Országos Futópálya-építési Program pályázati felhívásra a Sportligetben futópálya 
létesítése céljából. 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti pályázathoz szükséges önrész biztosítása céljából a 
pályázat pozitív elbírálása esetén a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében 49 809 527 forintot tervez azzal, hogy 
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által finanszírozott további kiadások és a 
kapcsolódó bevételek tervezéséről is gondoskodik. 

3. A Képviselő-testület az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által meghirdetett 
Országos Futópálya-építési Program felhívására benyújtandó pályázat pozitív elbírálása esetén 
felhatalmazza a polgármestert a támogatásról szóló megállapodások megkötésére. 

4. A Képviselő-testület az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos által meghirdetett 
Országos Futópálya-építési Program felhívására benyújtandó pályázat pozitív elbírálása esetén 
vállalja, hogy a pályázat keretén belül megvalósított funkciókat a projekt lezárásától számított 
legalább 5 éven át működteti, a beruházást fenntartja, és évente legalább négy alkalommal 
ingyenes futórendezvényt, közösségi futást vagy sportnapot szervez a futópályán . 

Határidő : azonnal 
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója 
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Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (a 
továbbiakban: Szövetség) bevonásával 2019-ben elindítja az Országos Futópálya-építési Programot (a 
továbbiakban: Program). A Program célja magyarországi, 20.000 főt meghaladó lakosú városokban legalább 1 
kilométer hosszúságú és 120 centiméter széles, kizárólag rekortán borítású futópályák kialakítása. 

A Programra 2019-ben 350 millió forint áll rendelkezésre. Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át 
finanszírozza a támogató, amelynek összege nem haladhatja meg a 70 millió forintot. Építési beruházások esetén a 
közbeszerzési értékhatár 25 millió forint. 

A Szövetség álláspontja alapján a kültéri rekortán borítású futópályák esetében előnyt jelent, ha a pályák körül 
világítás, ivókút, illetve WC rendelkezésre áll. 

A támogatás biztosításának feltételei: 

a futópálya építtetője önkormányzat vagy önkormányzati szerv, 
az építtető vállalja a rekortán futópálya funkció szerinti fenntartását, folyamatos karbantartását és 

üzemeltetését az átadástól számított legalább 5 éves időtartamig, 
az építtető biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot, 
az építtető vállalja, hogy az átadást követően évente legalább 4 alkalommal szervez ingyenes 
futórendezvényt, közösségi futást vagy sportnapot a futópályán, 
az építtető a szerződéskötést megelőzően a megfelelő minőségű és színvonalú futópálya építése érdekében 
köteles a Szövetség által biztosított műszaki tanácsadó írásos szakvéleményét bemutatni, 
az építtető köteles a rekortán borítású futópálya építése során műszaki ellenőrt igénybe venni, és az 
útmutatásai szerint eljárni, 
az építtető vállalja, hogy az átadás határideje legkésőbb : 2020. augusztus 31 . 

A támogatási feltételek teljesítése nem jelent automatikus támogatási jogosultságot. 

A benyújtott igények szakmai, műszaki és pénzügyi szempontból történő vizsgálatát követően a helyszínekre 
vonatkozó végső döntést az aktív Magyarországért felelős konnánybiztos a Szövetség javaslata alapján hozza meg. 

A támogatási szerződés megkötésének határideje: 2019. október 31. A szerződéskötés feltétele helyszínrajz 
csatolása a futópálya nyomvonalával, elhelyezkedésével és megközelíthetőségével, illetve azzal az adattal 
kiegészítve, hogy a futópálya 2 kilométeres vonzáskörzetében mennyien élnek. Szintén a szerződéskötés feltétele a 
futópálya kivitelezéséről szóló testületi döntés, valamint az engedélyes költségvetéssel alátámasztott 

tervdokumentáció benyújtása. 

Az önrész vállalásához polgármesteri nyilatkozat is elegendő. A testületi ülés jóváhagyása elég, ha megtörténik a 

támogatási szerződés megkötésének időpontjáig. 

Nem képezi az önerő részét, amennyiben a futópálya az építtető tulajdonában álló területre (önkormányzati telek) 

épül. 

Kérjük tisztelt Polgármester Asszonyt/Urat, hogy amennyiben jelentkezni szándékozik a Programba, legkésőbb 
2019. június 14. napjáig szíveskedjen elküldeni a mellékelt adatlapot kitöltve a Szövetség részére, amely 
elérhetősége: info@szeosz.hu. A jelentkezéshez nem szükséges jogerős építési engedély. 

A jelentkezések elbírálása során előnyt jelent, ha az építtető már a 2019. június 14-i jelentkezési határidőig a 
jelentkezési adatlappal egyidejűleg benyújtja az engedélyes, költségvetéssel alátámasztott tervdokumentációt. 

Budapest, 2019. május 10. 

Üdvözlettel: 

Révész Máriusz 
aktív Magyarországért felelős 

kormánybiztos 

Péter Attila 

elnök 
Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége 
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Burkolatmetszetek 
A-A metszet 

Rézsü terepmetszet 
B-B metszet 

"~: 

·, 
. · .. .,; 
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- 1,5 cm EPDM gumiburkolat 
színterv szerinti színben kopóréteg 
- 2,5 cm SBR újrahasznosított 
gumiörfemény 
- 20 cm vtg. 0120 zúzottkö ágyazat 
tömörítve 
- tömöritett tükör, Trg~85%, E2 
min. 40 MN/m2 tömörségi fok 
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- 10 cm vastag kavicsdrén 
- termótalaj 

- 2,5 cm vtg. Terraway burkolat 
(kvarchomok-világosszürke színben) 1,5 t-ig 

terhelhetö, 
vegyes forgalomra, fák tövében műgyanta 

stabilizáció nélkül! 
- 10 cm vtg . 4/22 ZK tömörített alap 
- 20 cm 0/32 ZK tömörített ágyazóréteg 
- tömörített tükör, Trg>85%, E2 min. 40 MN/m2 
tömörségi fok 
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Ontótt gumiburlcolat 1,5 cm vastagságll sz/nteiv 
szerinti u inO kopóréteggel 
3.5 cm ap,ós.zemü SBR bázisMteg. 
Lat>azati vasbelon pererngerenda 
betonmio6ség: C2Sl30-XC2·16-f2 
154dz6/'200-1 .34 betonvas 

5 cm széles. beton 
kertiszegély, min C12/16 
beton 
sávalapozással 
megtámasztva 

- 40 cm vtg. folyami eséscsillapitó homok burkolat 
- 150glm2 geotextilia 
- tömörített tükör, Trg>85%, E2 min. 40 MN/m2 tömörségi fok 

Ontött gumiburkolat 1.5 cm vasta,gságU szlnte!V 
s.zerintisz lnO kopóréltlgget 
3,5 cm aprószomO S8R bazlsréteg, 
Bcmvtg. 16tt beLOnrézs0erds(tés 
betonminOség: C2513().XC2-8-F2 
20cmvtg .tom&itett 12120z.UZOttk0réteg 
t6möritett Wkör, Trg2.85%, E2 min. 40 MN/m2 
t~fok 
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