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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében megvalósuló 

rekortán pálya önrészének módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a látvány-csapatsportok támogatása 
érdekében labdarúgó pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg. A 
pályázat célja, hogy az országban új műfüves nagypályák és kispályák létesítését elősegítse. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programján történő 
részvételről szóló 306/2018. (VIII. 30.) határozatával döntött a pályázaton való részvételről, a 
pálya becsült bekerülési költségéhez szükséges 30%-os önrész és az egyéb előkészítési 

költségek biztosításáról. 

Az Önkormányzat a 2018. évi pályázati felhívás keretében egy kisméretű, 20x40m (22x42m) 
nagyságú rekortán pálya létesítésére pályázott, a Medveszőlő-Farkasalma utcában található 
dühöngő-sportpálya helyszínével. A sportpálya fizikailag az önkormányzati tulajdonban lévő 
42094/8 és 42094/14 helyrajzi számú ingatlanon helyezkedik el. 

Az MLSZ elnökségének ELN-105/2018 (12.04) számú határozatával támogatta az 
Önkormányzat által benyújtott pályázatot. 

A régi dühöngő-sportpálya mérete nagyobb, mint a pályázatban szereplő kisméretű rekortán 
pálya. A kivitelezés előkészítése során megállapításra került, hogy célszerű a teljes dühöngő 
újjáépítését a rekortán pálya kivitelezésével egyidőben elvégezni. 
A pálya megépítése egy az Önkormányzat és az MLSZ között létrejövő együttműködési 
megállapodás keretében valósul meg. Mivel a rekortán pálya mellett az egyéb pótmunkák is 
az együttműködés keretében kerülnek kivitelezésre, a pálya megépítéséhez szükséges önrész 
összege is megemelkedik. 

Az önrész mértékének változása 

bekerülési költség 30% önrész 30% önrész 
(bruttó) (nettó) (bruttó) 

Pályázat benyújtásakor becsült 49 500 OOO Ft 11 692 913 Ft 14 850 OOO Ft 
fa:vüttműködési megállapodás 51 213 929 Ft 12 097 779 Ft 15 364 179 Ft 
Többletmunkával módosított 60 675 351 Ft 14 332 760 Ft 18 202 605 Ft 

Az MLSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték adásához kötötte, amelynek 
összege 500 OOO Ft. Nyertes pályázóként a biztosítékként megfizetett összeg a szerződés 
alapján az Önkormányzat által fizetendő ellenértékbe beszámításra került. 

Az MLSZ-szel megkötött megállapodás módosítása eredményeként a pótmunkákkal 
kiegészített teljes bekerülési költség 30%-os önrészéhez további 2 838 426 Ft fedezet 
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biztosítása szükséges. Az együttműködésnek köszönhetően az Önkormányzatot a pótmunkák 
költségeinek is csupán a 30%-a terheli. 

A pálya kialakításának teljes költségét az együttműködési megállapodás 2. számú melléklete 
és annak módosítása tartalmazza, mely az előterjesztés 2. és 3. melléklete. 

A rekortán pálya építését az MLSZ által kiválasztott kivitelező végzi el, az önkormányzatnak 
kivitelezési, számlázási, elszámolásai kötelezettsége nincs. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Önkormányzat által biztosított 30%-os önrés.5zel új rekortán sportpálya létesülhet a 
Farkasalma-Medveszőlő utcai lakótelepen, melynek köszönhetően jobb, színvonalas 
sportolási, aktív szabadidős tevékenységek lehetősége válik elérhetővé a pálya közvetlen 
vonzáskörzetében lakók, valamint a közelben lévő általános iskolák diákjai számára. 

A pálya lehetőségeinek tanórák keretében történő megismerését követően a gyerekek szüleik 
körében is népszerűsíteni tudják a tanítási időn túli, illetve a hétvégi szabadidő eltöltésének új 
helyszínét. 

III. A végrehajtás feltételei 

A pálya bruttó bekerülési költsége 30%-os önrészének fedezetéhez szükséges további 
2 838 426 Ft a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora 
(Polgármester általános tartaléka) terhére biztosítható. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2019. november ,,l~'-' 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2019. (Xl. 21.) határozata 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében megvalósuló 

rekortán pálya önrészének módosításáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 
Labdarúgó Szövetség országos pályaépítő programja keretében a Medveszőlő utcai 
játszótéren (hrsz.: 42094/8 és 42094/14) kisméretű rekortán pálya megvalósításához a 
306/2018. (VIII. 30.) KÖKT határozatával biztosított önrészen túl, további 2 838 426 Ft 
forrást biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás, valamint a 
költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
a Jegyzői Főosztály vezetője 



2. melléklet az előterjesztéshez 

Együttműködési megállapodás 
2. számú melléklet 

Futballpálya kialakításának Teljes Költsége 

A futballpálya azonosító száma: 18/12-6-972/1 

A futballpálya címe: 1103 Budapest, Medveszőlő utca 

A futballpálya típusa: 22x42 rekortán borítású pálya 

A futballpálya kialakításának teljes bruttó költsége: 51 213 929 Ft 

Önkormányzat által fizetendő ellenérték: 15 364 179 Ft 



3. melléklet az előterjesztéshez 

Együttműködési megállapodás 
2. számú melléklet 

1.sz. MÓDOSÍTÁS 

Futballpálya kialakításának Teljes Költsége 

A futballpálya azonosító száma: 18/12-6-972/1 

A futballpálya címe: 1103 Budapest, Medveszőlő utca 

A futballpálya típusa: 22x42 rekortán borítású pálya 

A futballpálya kialakításának teljes bruttó költsége: 60 675 351 Ft 

Önkormányzat által fizetendő ellenérték: 18 202 605 Ft 


