
______. számú előterjesztés 

Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 

Alpolgármestere 

 

 

 

 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész 

összegének módosításáról 

 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

A Kormány a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról szóló 1314/2016. (VI. 30.) 

Korm. határozatában döntött a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programról (a 

továbbiakban: Program), amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek kerüljenek az 

ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi korosztály, a fiatalabbaktól az 

idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben. A Program 

tárgya kültéri sportpark (a továbbiakban: Sportpark) kialakítása a helyi sajátosságok 

figyelembevételével. A megépített sportpark ellenérték fizetése nélkül kerül az önkormányzat 

vagy a Magyar Állam tulajdonába. 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős 

Sportpark Programban való részvételről szóló 261/2016. (VIII. 15.) KÖKT határozatával 

döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a pályázati felhívás szerint Kőbánya vonatkozásában 

lehetséges maximális mennyiségű, tíz sportpark és egy futókör létesítésére. 

A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetére döntött egy 200 méteres futókör 

létesítéséhez szükséges önrész biztosításáról 4 400 000 Ft összegben. A Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium (a továbbiakban: NFM) értékelő bizottsága támogatta a pályázatot, és az igényelt 

tartalmon túl egy további futókör (400 m) megvalósításának támogatásáról is döntött. 

 

A programkiírás szerint a sportparkok építtetője a Kormány döntése alapján a Nemzeti 

Sportközpontok (a továbbiakban: NSK). A Program lebonyolítója és az azzal kapcsolatos 

szakértői feladatok ellátója kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 

Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

BMSK). A Programon belül négyféle sportpark kategória kerül megvalósításra, továbbá 

lehetőség van ezek futókörrel történő bővítésére a helyi sajátosságok, illetve a rendelkezésre 

álló források függvényében. 

 

A Képviselő-testület a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz 

biztosított önrész összegének módosításáról szóló 2/2019 (I. 17.) KÖKT határozatával döntött 

a beruházó által 2018 decemberében közölt önrész becsült összegének biztosításáról, valamint 

az NSK mint a beruházás előkészítő-építtetőjével történő konzorciumi és együttműködési 

megállapodások aláírásáról. Az aláírásra a két fél között már nem került sor, mivel a 

közbeszerzési eljárás lebonyolítása mellett a kivitelezés feladata is a BMSK-hoz került. 
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A sportparkok és a futókörök megvalósítása érdekében a BMSK-val konzorciumi és 

együttműködési megállapodás megkötése szükséges. A megállapodásokat az előterjesztés 2. és 

3. melléklete tartalmazza.  

 

Az együttműködési megállapodás 3.3.2. pontja tartalmazza a teljes projekt megvalósítása során 

felmerülő költségeket. A teljes beruházás becsült költsége 199 450 355 Ft. A beruházás 

keretében megvalósuló két futókör becsült bekerülési költsége a BMSK legfrissebb 

tájékoztatása szerint 41 674 147 Ft, melynek 50%-át önrészként az Önkormányzatnak kell 

biztosítani. Tekintettel arra, hogy a korábbi együttműködési megállapodás vonatkozásában 

18 942 794 Ft önrész biztosításáról döntött a Képviselő-testület, szükséges az önkormányzati 

önerő 1 894 279 Ft-tal történő megemelése 18 942 794 Ft-ról 20 837 073 Ft-ra.  

 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A Kőbányai Sportkoncepcióban foglaltak szerint az Önkormányzat fontos területnek tekinti a 

lakosság szabadidőben történő sportolási lehetőségeinek szélesítését. A Program keretében 

összesen tíz sportpark és két futókör létesítése valósul meg, mely hozzájárul ahhoz, hogy minél 

több kőbányai lakos találja meg közvetlen környezetében a sportolásra alkalmas helyeket, 

illetve inspirációt kapjon az egészséges, sportos életmód folytatásához. A projekt 

megvalósításához a bekerülési költséghez viszonyítva kis összegű kerületi anyagi forrás 

biztosítása szükséges. 

 

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

A Programban elnyert, egy 200 és egy 400 méteres futókör önrészének fedezetét a Budapest 

Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes 

önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 

20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 9. melléklet 4. sora 

biztosítja, melynek 1 894 279 Ft összegű megemelése szükséges. A többletforrás a 

költségvetési rendelet 12. melléklet 7. soráról (polgármesteri általános tartalék) történő 

átcsoportosítással biztosítható. 

 

IV. Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 

előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

 Radványi Gábor 

 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

…/2020. (... ...) határozata 

a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program pályázathoz biztosított önrész 

összegének módosításáról 

 

 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark 

Program” keretében a 200 és 400 méteres futókörök létesítéséhez szükséges önrész biztosítása 

céljából 20 837 073 Ft összeget biztosít a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a 

költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendeletben (a 

továbbiakban: Rendelet) az egyéb felhalmozási célú kiadások között a Nemzeti Szabadidős-

Egészség Sportpark Program pályázat önrészének megemelésével a Rendelet 12. melléklet 7. 

sora (polgármesteri általános tartalék) terhére. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti előirányzat-módosítás 

végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett „Nemzeti Szabadidős-

Egészség Sportpark Program” felhívásra benyújtott és támogatást nyert projekt megvalósítására 

szolgáló konzorciumi és együttműködési megállapodások aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Feladatkörébenérintett:  a Jegyzői Főosztály vezetője 

  a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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