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Tisztelt Képviselő-testület!
felelős kormánybiztos , mint Támogató a korábbi évekhez
hasonlóan 2022-ben is kiírja az Országos Futópálya-építési Programot. A Program célja
magyarországi városokban 800 és 1OOO méter közötti , vagy legalább 1OOO méter
hosszúságú rekortán borítású futópálya kialakítása.

Az aktív Magyarországért

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 2022. évben összesen bruttó 350 millió
forint.
Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a Támogató, melynek
összege az alábbiak szerint alaku l:
- 800 és 1OOO méter közötti hosszúságú futópálya építése esetében a t ámogatás
összege legfeljebb bruttó 30 millió forint,
- legalább 1OOO méter hosszúságú futópálya építése esetében a támogatás összege
legfeljebb bruttó 45 millió forint.
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történ ik, a rendelkezésre álló keretösszeg
mértékéig.
A futópálya-építési pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 17.
A megvalósításra rendelkezésre álló időszak záró dátuma: 2022. december 31.
A futópálya esetében
rendelkezésre ál l.

előnyt

jelent, ha a pálya körül világítás , ivókút,

öltöző ,

illetve WC

A pályázónak váll alnia kell többek között a rekortán futópálya funkció szerinti fenntartását,
folyamatos karbantartását és üzemeltetését a beszámoló elfogadásától számított legalább 5
éves időtartamig. Valamint a beszámoló elfogadását követően évente legalább 4 alaklommal
ingyenes futóverseny, közösségi futás vagy sportnap megszervezését a futópályán . Továbbá
pályázónak biztosítania szükséges az ingyenes és korlátozás nélküli futópálya használatot a
lakosság részére.
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Tisztelt

Képviselő-testület!

Az előterjesztés mellékletét képező Pályázati fe lhívás alapján javasolom, hogy Budapest
Főváros XV. Kerület Önkormányzata vegyen részt a pályázaton. A Képviselő-testület
támogató döntése esetén a pályázathoz szükséges dokumentumok előkészítése ,
összeállítása haladéktalanul megkezdődhet annak érdekében , hogy a támogatási kérelem
benyújtása a megjelölt határidőre megtörténhessen.
Megvizsgáltuk a támogatási célok vonatkozásában alkalmas helyszíneket:
a 800 és 1000 méter közötti hosszúságú futópálya kategóriában a Nyírpalota utca 1-21 .
szám mögötti területen cca . 900 méteres pálya kialakítását lehetne megvalósítani,
a legalább 1000 méter hosszúságú futópálya kategóriában a Páskom park mögötti
területen cca. 1000 méteres pálya kialakítására lenne lehetőség.

A benyújtásra kerülő pályázat műszaki tartalmának tekintetében javasolom, hogy a
pályázati célok közül a legalább 1000 méteres pálya kialakítására nyújtsa be az
Önkormányzat a pályázatot.
Szakmailag javasolt a távvezetékek melletti területen , a Páskom park mögött kialakítani az
1OOO méter hosszúságú rekortán burkolatú futópályát, tekintettel arra , hogy a meglévő városi
szövetben a műszaki infrastruktúra nehézkessebbé és drágábbá teszi a pálya megépítését.
Ennek a pályának a kialakításához egy korábbi műszaki terv rendelkezésre áll (2. melléklet).
A pálya nyomvonalát a fenti kép bemutatja. A műszaki tartalom részeként a pálya
közbiztonsága érdekében mindenképp napelemes kandeláberek telepítése szükséges.
Az idei évi program keretében elkészült futópályák alapján erős becsléssel egy 1000 méter
hosszúságú futópálya bekerülési költsége cca. bruttó 90.000.000 Ft.
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A maximális támogatási összeg - bruttó 45 millió Ft - igénylése mellett további 45
millió Ft önerő biztosítása szükséges.
A

sürgősségi előterjesztés

és döntés indokoltságát az adja , hogy az aktív Magyarországért

fele lős kormánybiztos által kiírt Országos Futópálya-építési Program 2022. elnevezésű

pá lyázat benyújtási határideje - 2021. december 17. napja. A pályázat hiánytala nul történő
benyújtásához az iratok között szerepelnie kell többek között az önkormányzatok esetében a
futópálya k ivitelezéséről és fenntartásáról , kötelezettségvállalásról szóló, a polgármester által
aláírt képviselő-testületi döntésnek. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében
történik, a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig , íg y fontos az iratanyag

m ie lőbbi

hiányta lan összeállítása.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2021. november
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1. Mellékletek:
1. Országos Futópálya-építési Program 2022 - pályázati felhívás
2.

Páskom park futópálya kiviteli terv

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység:
Városgazdálkodási

Főosztály

3. Bizottságok:
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Kerületfejlesztési Bizottság , Pénzügyi Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve:
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6. Meghívandók:
7. Háttéranyag a Városgazdálkodási
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Főosztályon

talá lható.
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Határozati javaslat:
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képvisel ő
testülete úgy dönt, hogy
1. az aktív Magyarországért

felelő s

kormánybiztos által kiírt, Országos Futópá lya-építési

Program elnevezésű pályázat keretében , legalább 1000 méter hosszúságú rekortán
borítású futópálya, Páskom park mögötti területen történő megépítése érdekében
bruttó 45 millió Ft támogatási összegre támogatási igényt nyújt be. Továbbá vállalja
a futópálya kivitelezésével és annak fenntartá sáva l járó kötelezettségeket. Felkéri a
Polgármestert, hogy a .. .... ........ . ./2021. iktatószámú előterjesztés mellékleteként
csatolt

pályázati

felh ívás

szerinti

pályázati

dokumentumok

összeállítása

és

benyújtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős:

Polgármester

Határidő :

2021. november 25. (döntésre)
2021 . december 17. (pályázati anyag benyújtására)

2. a 2022. évi költségvetésről szóló rendeletében az aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos által kiírt, Országos Futópálya-építési Program elnevezésű
pályázathoz, a legalább 1 OOO méter hosszúságú rekortán borítású futópálya,
Páskom park mögötti területen történő megépítése érdekében a szükséges önerő
összegét, bruttó 45 millió Ft összeget biztosít előzetes kötelezettség vállalás
formájában . Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a forrás 2022. évi
költségvetésben
Felelős:
Határidő :

történő betervezéséről .

Polgármester
2021. november 25. (döntésre)
2022. évi költségvetés elfogadása (szükséges forrás biztosítása)

Jogszabályi hivatkozások:
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13. § 1., 15.
pontjai
2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 1. évi CLXXXIX. törvény 4 1. § 3. pontja
Az

1.

határozati

elfogadásához

javaslat

minősített

elfogadásához

egyszerű,

a

2.

határozati

javaslat

szavazattöbbség szükséges!
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Aktív
Magyarország

Országos Futópálya-építési Progran1 2022
Pályázati felhívás

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, mint Támogató a korábbi évekhez hasonlóan
2022-ben is kiírja az Országos Futópálya-építési Programot (a továbbiakban: Progrnm). A Program
célja magya rországi városokba n 800 és 1000 méter közötti, vagy legalább 1000 méter hosszúságú
rekortán borítású futópá lya kialakítása. Az alábbi j ell e m zőkkel r endelkező futó pálya támoga tható:
@

futófelülete 120 centiméter széles (a szegély szélessége nem számít bele),

@

nem keresztez autóutat,

t»

mentes az éles kanyaroktól,

@

nincs benne nagyszámú kanyar és

e1>

egy kör végig futható legyen úgy, hogy a futó egy irányba ha lad hasson, és a futópálya
teljes hossza alatt ne kelljen haladási irányt változtatnia.

A Programra 2022-ben összesen bruttó 350 millió forint á ll rend elkezésre. He lyszínenkén t az
összköltség legfeljebb 50%-át fin anszírozza a Támogató, a melynek összege az alábbiak szerin t
alakul :
o * 800 és 1000 méter közötti hosszúságú futópálya építése esetében a támogatás összege
legfeljebb bruttó 30 millió forint,
@

* legalább 1000 méter hosszúságú futópálya építése esetében a támogatás összege
legfeljebb bruttó 45 millió forint.

A Pályázó a támoga tással va ló elszámolás során köteles igazolni, hogy a vá llalt önrészt is a projekt
megva lósítására fordítja. A futópá lya esetében el őnyt jelen t, ha a pálya, körü l világítás, ivókút,
öltöző, illetve WC rendelkezésre áll.

Az elszámolható költségek köre:
Az összeg nem használható fel az esetleges világítás, ivókút, öltöző vagy WC megépítésére. Nem
képezi az öne rő részét a telek értéke, amelyre a futópálya épül.

A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Támogató bírá lja e l. A pályázatok bírálata a beérkezés sorrendjében

történik, a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig.

,.,

Aktív
Magyarország

A támogatás biztosításának feltéte lei:
- Pályázó, így a futópálya ép íttetője önkormányza t, ön kormányza ti sze rv, ne mzetiparkigazga tóság, natúrpa rk, e rd észeti szervezet, sportegyesü let, egyéb civi l szervezet és gazd asági
szervezet lehet,
- a pályá zat benyújtásához szükséges a kitöltött jelen tkezési ada tlap, il letve a mel lékelt
nyo mvonal, ön kormányzat vagy önko rmá nyzati szerv esetében az önko rmán yza t tám oga tó
írásos tesru leti döntésének benyúj tása is,
- Pá lyázó vá lla lja a melléke lt mű szak i leírásban részletezett rétegrend m egva lósítását azza l,
hogy az ott megad ott rétegrend aján lás, azonban attól eltérni kizáró lag akko r lehet, ha egyéb
IAAF minősített b urkolato t használnak és ahhoz más rétegrendet ajánl a forgal mazó. Az
e ltéréshez a Tám oga tó írásbeL hozzájárulása is szü kséges,
- Pályázó vá ll alja a rekortán futópálya fun kció szerin ti fennta rtását, fo lya matos ka rban tar tását
és üzemeltetését a Beszámoló elfogad ásától szám ított lega lább 5 éves id őta r ta mig,
- Pályázó biztosítja az ingyenes és korlá tozás nélkülj haszná la tot,
- Pályázó váll alja, hogy Beszám oló e lfogadásá t követően évente lega lább 4 alkalommal
szervez ingyenes futórendezvén yt, közösségi fu tást vagy sportnapot a futópá lyán,
- Pá lyázó köteles a rekortán borítású futópá lya ép ítése során mt'.íszaki ellenő rt igénybe venni,
és az útm utatása i szerin t eljá rn i,
- Pályázó tud omásul veszi, hogy a Tám ogató és megbízottjai a kivitelezés sorá n bá rm ikor
eUenőrizhetik a mun kafolya ma tokat és betekintheh1ek a ki viteli tervekbe is,
- Pá lyázó vá llalja, hogy az e lkészü lt fu tópálya felava tására nyilvá nos átad óeseményt szervez,
és jól látható helyre a támogatás tén yé ről, összegérő l szóló tájékoztató táblát helyez ki a
fenn ta rtási id ősza k végéig,
A Pályázat részeké nt benyúj ta ndó iratok:
lili

a fejlesztéssel é rintett ingatl an 30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdoni lapja,

@

helyszínrajz a futópálya nyomvonalával, elhelyezkedésével és

@

a futópálya megvalósításának

e

költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció,

@

nyilatkozat arról, hogy a futópálya 2 kilométeres vonzáskörzetében mennyien élnek,

műszaki

megköze líthetős égével,

leírása (burkolat, rétegrend),

e

a futópálya kivitelezésérő l és fenntartásáról szóló kötelezettségvállalási nyilatkozat,
önkormányzat vagy önkormányzati szerv esetében polgármester által a láírt képviselő
testületi dön tés,

o

idegen tulajdonon m egvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás
(vagyonkezelt területen a tulajdonos felhatalmazása esetén vagyonkeze lői
hozzáj árulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a fenntartá si időszakban az
üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában,

o

Pályázó

létesítő

okirata (pl. alapító okirat, alapszabá ly, társasági

szerződés),

,.,

Aktív
Magyarország

@

@

Pályázó nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági b ejegyzés, civil
szervezetek nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás),
Pályázó képviseletében aláírásra jogosu lt személy(ek) aláírási címpéldánya.
Pályázat
benyújtási

Benyújtási
hatá ridő

időszak kezdő

napja
A Pályázati
felhívás

Megvalósítási
időszak kezd ő

dátuma
2021. december
17.

2022 . január 1.

Megvalósítási
időszak záró
dátuma

Beszámoló
benyújtásának
határideje

2022. december
31.

2023. február
28.

megje lenésétől

folyamatosan

Kap csolattartás
A pá lyázatta l kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

1.

Műszaki-szakmai

tartalommal kapcsolatos kérdések:

futopalya@szeosz.hu; 06 20/ 407-6668

2.

Pénzügyi, jogi, valamint a pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdések:
tamogatas@aofk.hu
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