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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére 
 

Tárgy: A Budapest Pályaépítési Program keretében a Budapest, IV. kerület 76367 hrsz-ú, 
természetben Budapest, IV. Tábor u. 20-24. sz. alatti sporttelepen öltözőépület 
megvalósulásának többletköltségeihez 10 %-os önrész biztosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az MLSZ és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között 2017. szeptember 14. 
napján létrejött együttműködési megállapodás („Együttműködési megállapodás”) 
rendelkezéseinek megfelelően a Budapest, IV. kerület 76367 hrsz-ú, természetben Budapest, 
IV. kerület Tábor u. 20-24. sz. alatt található sporttelep élőfüves és műfüves labdarúgópálya 
építése és birtokba adása lezárult. 
 
Az Együttműködési Megállapodásban rögzítettek szerint a beruházás teljes költsége bruttó: 
451.935.404,- Ft, melyből az önkormányzat által biztosítandó 10 % önrész (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) összege bruttó 45.193.540,- Ft. Az önrész fedezetét a 2017. évi költségvetés beruházási és 
felújítási céltartalék kerete biztosította, melyet a tisztelt Képviselő-testület a 156/2017. (IX.28.) 
számú önkormányzati határozatával fogadott el. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a megvalósított élőfüves és műfüves labdarúgópálya építés teljes bruttó 
költsége a kivitelezés során felmerült, a tartalékkeret terhére elszámolt pótmunkákkal együtt 
összesen bruttó 281.501.320,- Ft.  
 
A sporttelep öltözőépítésére irányuló közbeszerzési eljárásban beérkezett legkedvezőbb ajánlat 
és egyben a legalacsonyabb ár alapján, az öltözőépítés tartalékkerettel is növelt, teljes bruttó 
költsége 249.590.876,- Ft. 
 
A teljes Beruházásnak az öltözőépítés tekintetében beérkezett legkedvezőbb ajánlat és a már 
megvalósított beruházási elemek ellenértéke figyelembevételével megállapított teljes bruttó 
költsége 270.153.761.- Ft. 
 
A teljes Beruházás költsége, az eredeti tervekben meghatározottakhoz képest 99.719.677. Ft-al 
nőtt. 
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A fentiek alapján kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igényelt önrészt, mely az 
előzetesen becsült költségek különbségének 10 %-a, azaz 9.971.968,- Ft. biztosítani 
szíveskedjenek. 
 
 
 
Újpest, 2019. január 14. 
 
 
 
                Dr. Molnár Szabolcs 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat:  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy az 
MLSZ-szel 2017. szeptember 14-én kötött megállapodásban foglaltak megvalósításához 
szükséges többletköltségekhez, 10 %-os önrészt, azaz bruttó 9.971.968,- Ft összeget biztosít.  

 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 


