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Tisztelt Képviselő-testület! 

Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Szabadidősport-eseményszervezők Országos 

Szövetség bevonásával pályázatot hirdetett „ Országos Futópálya-építési Program" címmel. A 

Program célja a magyarországi 20 OOO főt meghaladó lakosú városokban legalább 1 kilométer hosszú 

rekortán borítású futópályák kialakítása. 

A pályázati kiírás szerint előírt műszaki feltételeknek megfelelő 120 cm széles rekortán borítású pálya 

építése a kötelező, melynek építéséről és legalább 5 éves fenntartásáról az önkormányzatnak kell 

gondoskodni. A futópályának ingyenes, bármikor elérhetőnek kell lennie, évente legalább 4 

alkalommal futóversenyt kell rajta rendezni és a pályát kivitelezését legkésőbb 2020. augusztus 31-

ig kell megvalósítani. 

A pályázat jelen szakaszában 2019. június 14-ig egy igénybejelentő adatlapot szüksége benyújtani, 

majd az igények beérkezését követően a Szövetség szakmai javaslata alapján a kormánybiztos hoz 

döntést. Támogató döntés alapján szükséges a kiviteli tervdokumentációt elkészíteni. 

Fentieknek megfelelően javaslom, hogy a mellékelt vázrajz alapján Gödöllő az Alsóparkban 

kialakítandó futókörre nyújtson be az önkormányzat pályázatot. 

Gödöllőn a szabadidő sport jelentős, sokan futnak már most is szabadidejükben az Alsóparkban. A 

pályázat által is előírt rekortán borítású futópálya megvalósítására nagy igény van. 

Az előzetes indikatív árajánlatkérések alapján egy 1000 méter hosszú, 1,2 méter széles, azaz 1200 

m2 területű futókör kialakítása előre láthatólag bruttó 60 millió forintba kerülne. A pályázati felhívás 

szerint az összköltség 50%-a kerülhet támogatásra. 

Jelenleg az igénybejelentő adatlap benyújtásához elegendő egy polgármesteri szándéknyilatkozat 

benyújtása, azonban a várható önrész nagyságára tekintettel Képviselő-testületi felhatalmazás 

szükséges. Sikeres pályázat esetén az későbbiek elkészülő tervezői költségvetés és a lefolytatandó 

közbeszerzési eljárás alapján a végleges költségek ismeretében majd ismételt képviselő-testületi 

döntés lesz szükséges. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem, hogy az előterjesztésben részletezett indokok ismeretében a határozati javaslat elfogadását 

támogatni szíveskedjenek! 

Gödöllő, 2019. május 
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Gödöllő Város Képviselő-testülete hozzájárul az „Országos Futópálya-építési Program" felhívásra 

a Gödöllői Alsó-parkban legalább 1 OOO méter hosszú futókör kialakítására vonatkozó pályázat 

benyújtásához. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándéknyilatkozat és a pályázat 

aláírására és benyújtására. 

A Képviselő-testület a sikeres program megvalósításához legfeljebb bruttó 30 OOO OOO forint önerőt 

biztosít a 2019. évi költségvetés fejlesztési tartalékénak terhére. 

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 

Határidő: a pályázat benyújtására 2019. június 14. 
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