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BUDAPEST XXI. 
KERÜLET  

 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER  
 

 
 

J A V A S L A T  
 

a kerületi iskolai intézmények területén létrehozandó műfüves 
pályák feltételeinek megteremtésére, további pályáztatás 

előkészítésére 
 
 
 
Készítette: Vukovich Zoltán 
  irodavezető 
 
Előterjesztő:  Tóth Mihály 
  polgármester 
 
Az előterjesztés egyeztetve: 
  Halmos Istvánné  

ágazatvezető 
Németh Szilárd 
sporttanácsnok 

 
Az előterjesztést megtárgyalásra javasolja:

Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság, 
Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság, 
Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság részére 

 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2007. évi 212. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2007. 10. 24. 

 
 
          Dr. Szeles Gábor 
  jegyző 
 
 
 
Leadási idő:  2007. október...  

Testületi ülés időpontja: 
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2007. szeptember 25. 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. júniusi 
testületi ülésen döntött arról, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által  indított  
OLLÉ (Országos Labdarúgópálya Létesítési) programban részt kíván venni. Döntés 
született arról, hogy a futsal méretű pálya a Karácsony Sándor Általános Iskola 
sportudvarán kerül megépítésre. 
  
A téma tárgyalása során merült fel az az igény, hogy kerüljön feltérképezésre a 
kerületi iskolák sportudavarai a műfüves borítással történő ellátás lehetőségei 
szempontjából.  
 
A csepeli labdarúgó hagyományok életben tartása, valamint a gyerekek sportolási 
lehetőségeinek biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltése és az utánpótlás-nevelés 
feltételeinek biztosítása érdekében célszerű, hogy más iskola tornaudvarai is 
alkalmasak legyenek ezen igények kielégítésére. Kerületünkben  a következő 
tanintézetek sportudvarai alkalmasak kispályás műfüves pályák kialakítására: 
  
Futsal méretű (20x40 m-es) pályák kialakításának lehetséges helyszínei: 
 

1. Jedlik Ányos Gimnázium. 
 Itt 2 db 20x40 méteres kispálya kialakítására alkalmas terület van. Ez a 
sportlétesítmény alkalmas lenne a Közművelődési Ifjúsági és Sport Iroda által 
szervezett kispályás labdarúgó bajnokságok megrendezésére, emellett kerületi 
vagy fővárosi sportegyesületek részére bérbeadásra is.  

2. Gróf Széchényi István  Általános Iskola sportudvara. 
3. Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
4. Katona József Általános Iskola 
5. Vermes Miklós Általános Iskola 

 
Grundpályák vagy iskolai sportpályák építése ( 12x24 méteres) a következő iskolák 
udvarain lehetségesek: 
 
 

1. Eötvös József Általános Iskola 
2. Kék Általános Iskola 
3. Lajtha László Általános iskola 
4. Szárcsa Általános Iskola 
5. Csete Balázs Gimnázium és Szakközépiskola 
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Az iskolai udvar méretei miatt nem alakítható ki sportudvar: 

1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
2. Móra Ferenc Általános Iskola 
3. Herman Ottó Általános Iskola 
4. Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola 

 
A Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola sportudvara 
már átalaított, a Karácsony Sándor Általános Iskola az OLLÉ programban szerepel, a 
Mátyás Király Általános Iskola udvara sportburkolatú sátoros pálya jelenleg. 
 
 
A megvalósítás lehetséges módjai a következők: 
 

1. Az MLSZ OLLÉ Programiroda által kiírt újabb pályázatra való jelentkezés. 
 

Az OLLÉ Programiroda tájékoztatása szerint folytatódik a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által elindított pályázati program. Ebben az évben még egy újabb 
pályázati forduló kiírása várható. 

 
2. OLLÉ Iskola Program: célja a közoktatási intézményekben sportpálya 

valamint óvodai és kisiskolai játszópark létesítése, és az arra épülő 
szolgáltatások megszervezésére. A program keretében többcélú sportolásra 
(kézilabda, kosárlabda, futball, röplabda stb.) alkalmas gyermekpályák, 
valamint a gyermekek mozgásigényeihez és életkori sajátosságaihoz igazodó 
óvodai és kisiskolai játékterek létesüljenek. Az OLLÉ Iskola Program 
megvalósítását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az iskola-felújítási program 
részeként, tanulónként 60.000 forint kiegészítő forrással támogatja. Ehhez a 
támogatás a kiírás szerint – igazodva az iskola felújítási program támogatási 
rendszereihez – elsősorban a hátrányos helyzetű települések számára lesz 
elérhető. 

 
3. Egyéni vállalkozók megkeresése. 

 
4. Önkormányzati saját beruházás. 
 

A jelenleg rendelkezésre álló adatok, ajánlatok, illetve a már elkészült pályák 
bekerülési költségeinek ismeretében egy-egy  pálya létesítésének költsége - a felület 
típusától, az alépítmény minőségétől és még esetleges egyéb műszaki paraméterektől 
függően - négyzetméterenként 12 – 20 ezer forint. Ez csak a pálya építési beruházási 
költsége, semmiféle egyéb kiegészítő, járulékos beruházást (pl.: világítás, sátortető, 
stb) nem tartalmaz. Így egy 20x40-es műfüves focipálya kiviteli költsége kb. 
9.600.000.-16.000.000.-Ft-lehet. 
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A pályák karbantartási költsége évente  - a jelenlegi árak mellett – 240.000.- Ft.-, 
melyet háromévente kiegészít egy nagyobb felújítás, melynek költsége kb. 1.2 millió 
forint. 
 
Célszerű lenne az iskolai sportudvarok, sportpályák felújítása, korszerűsítése egy több 
évre kidolgozott program szerint, mely alapján évente két-két pálya átépítésével a 
tervezet fokozatosan megvalósítható . 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy – mérlegelve a legkedvezőbbnek vélt megoldást 
– támogassa a kerületi iskolák sportpályáinak korszerűsítését. 
 
Budapest, 2007. október 1. 
    
                                                                  Tóth Mihály 
 
 
 
Határozati javaslatok: 
 
1./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az iskolai sportudvarok korszerűsítését egy több évre szóló program alapján évente 
két-két intézményi létesítmény felújításával biztosítja. A feladathoz szükséges 
beruházási összeg – a megoldás módjától függően maximun 25.000.000.-, azaz 
Huszonötmillió forintig – az adott éves költségvetés tervezésénél kerül 
meghatározásra. 
 
Határidő:  elfogadásra:                             azonnal 
                 végrehajtásra:                          az éves költségvetés elfogadása 
 
Felelős:      végrehajtásra:                       Tóth Mihály polgármester 
                   végrehajtás előkészítésére:  Becsei Dénes ágazatvezető 
                                                                Halmos istvánné ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 
2./  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az iskolai sportudvarok korszerűsítésére az MLSZ OLLÉ Programiroda pályázatán két 
pálya megjelölésével  részt vesz. A javasolt intézmények: Katona József Általános 
Iskola és a Vermes Miklós Általános Iskola. 
 
Határidő:  elfogadásra:                             azonnal 
                 végrehajtásra:                          a pályázati kiírástól függően. 
 
Felelős:      végrehajtásra:                       Tóth Mihály polgármester 
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                   végrehajtás előkészítésére:  Becsei Dénes ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
3./     Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az iskolai sportudvarok korszerűsítésére  egyéni vállakozók számára 
meghirdetett pályázati eljárás keretében lehetőséget biztosít. A sportpálya 
üzemeltetéséről és a szabad kapacitások hasznosításáról egy külön használati 
megállapodás keretében a felek rendelkeznek. 
 
Határidő:  elfogadásra:                             azonnal 
                 végrehajtásra:                          a pályázati kiírástól függően. 
 
Felelős:      végrehajtásra:                       Tóth Mihály polgármester 
                   végrehajtás előkészítésére:  Becsei Dénes ágazatvezető 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 
4./  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az iskolai sportudvarok korszerűsítését az OLLÉ Iskola Program keretében pályázat 
útján biztosítja. A javasolt intézmények:  Katona József Általános Iskola és a Vermes 
Miklós Általános Iskola. 
 
 
 
 
Határidő:  elfogadásra:                             azonnal 
                 végrehajtásra:                          a pályázati kiírástól függően. 
 
Felelős:      végrehajtásra:                       Tóth Mihály polgármester 
                   végrehajtás előkészítésre:   Becsei Dénes ágazatvezető 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató 
szavazata szükséges. 
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Melléklet: 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Németh Szilárd sporttanácsnokkal. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 
 
Budapest, ………………….. 
 
 
                                                           Németh Szilárd sk. 
                                                            Sporttanácsnok 
 
2.  Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel. 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a következő észrevételt teszem: 
 

• Az 1. sz. határozati javaslat pénzügyi szempontból igen nagyvonalú, mivel a feladathoz 
szükséges összeget – a megoldás módjától függően – tervezi biztosítani. Így az lehet 32 
millió Ft + a fenntartási, üzemeltetési költségek, vagy nem lehet tudni, hogy mennyi. Ilyen 
feltételek mellett nagyon nehéz a jövő évi költségvetésben erre előirányzatot meghatározni.  

• Láttam, hogy képviselő-testületi határozat alapján került megfogalmazásra az előterjesztés, 
de ehhez még egy megjegyzés: olyan állapotú az ágazat intézményhálózata, ezen belül a 
mindenki által használt tornatermek állapota, felszereltsége stb., hogy már csak a füves 
focipálya hiányzik? Ezt az előterjesztés készítése során az ágazat vezetése mérlegelte?  

 
 
 
Budapest, …2007. okt. 4. 
                                                    Halmos Istvánné 
                                                          ágazatvezető 
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