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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésére 
 

 
Tárgy: A Budapest Pályaépítési Program keretében a Budapest, IV. ker. Tábor u. 24. szám alatti 

sporttelepen labdarúgó pályák és öltözőépület megvalósulásához 10% önrész biztosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az MLSZ a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti és az Alapszabályában meghatározott 
feladatai megfelelő ellátása érdekében a labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához 
illeszkedő sportfejlesztési programot dolgozott ki, melynek keretében az önkormányzatokkal 
együttműködve futballpályákat kíván létesíteni, felújítani, valamint a közvetlenül ezekhez 
kapcsolódó infrastruktúrát fejleszteni Budapesten. 
 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Magyar Labdarúgó Szövetség részére támogatást biztosít 
abból a célból, hogy az MLSZ a Budapest Főváros Önkormányzata, illetve más budapesti 
önkormányzatok tulajdonában álló ingatlanokon labdarúgó pálya és kiszolgáló fejlesztést 
valósítson meg. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1), 23.§ (4) és (5) 
bekezdései, valamint a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55.§-a meghatározza az önkormányzatok 
sporttal kapcsolatos feladatait, mely feladatok közfeladatnak minősülnek. 
 
Önkormányzatunk részt vesz az MLSZ által lebonyolított Budapest Pályaépítési Program I. 
ütemében, melynek során a Budapest, IV. kerület 76367 hrsz-ú, természetben Budapest, IV. 
ker. Tábor u. 24. szám alatti sporttelep területén egy darab 68x105 (74x113) élőfüves és egy 
darab 68x105 (74x113) műfüves labdarúgó pályaépítés közös világítással (6 db kandelláber) és 6 
blokkos öltözőépület építése valósul meg.  
 
A megépült pályák és öltözők önkormányzati tulajdonba kerülnek azzal, hogy a fenntartási, 
sport célú hasznosítási és karbantartási kötelezettségek az Önkormányzatot terhelik. 
 
A hazai és Európai Uniós versenyjogi szabályok miatt előírás, hogy a program ne teljesen 
központi költségvetési forrásból, hanem a létesítmények tulajdonosainak 10%-os önrész 
hozzájárulásával valósuljon meg.  
Megjegyzem, hogy korábban a TAO pályázatokon 30%-os önrésszel lehetett pályázatot 
benyújtani, így e program feltételei kedvezőbbek számunkra. 
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A tervezett beruházás teljes költsége bruttó 451.935.404,- Ft, melyből az önkormányzat által 
biztosítandó 10% önrész összege bruttó 45.193.540,- Ft. Az önrész fedezetét a 2017. évi 
költségvetés beruházási és felújítási céltartalék kerete biztosítja. 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igényelt önrész összegét a pályák és öltözők 
megépítéséhez biztosítani szíveskedjenek. 
 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. támogatja a Budapest, IV. kerület 76367 hrsz-ú, természetben Budapest, IV. ker. Tábor 
u. 24. szám alatti sporttelep területén a Budapest Pályaépítési Program keretében egy 
darab élőfüves és egy darab műfüves labdarúgó pálya közös világítással (6 db 
kandelláber), valamint 6 blokkos öltözőépület megvalósulását.  

 

2. kötelezettséget vállal arra, hogy fenti beruházás megvalósításának finanszírozásához 
10% önrészt, azaz bruttó  45.193.540,- Ft összeget biztosít a 2017. évi költségvetés 
beruházási és felújítási céltartalék terhére. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, és a szükséges dokumentációk aláírására. 

 

Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A határozat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 

 

Budapest, 2017. szeptember 21. 

 

 

         Dr. Zsigmond Barna Pál 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


