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Tisztelt Bizottság!

Az MLSZ – a 2012 óta működő Országos pályaépítési Programjának keretén belül – meghirdeti az
Óvodai Pályaépítési Programot. A támogatás igénybevételének eljárásrendje nem hasonlít a
hagyományos pályázatoknál megszokott szabályokhoz.
Az eljárásrend speciális szabályai:
1. A pályázat „zártkörű” abban az értelemben, hogy a pályázaton a 23 megyei jogú város
önkormányzata vehet részt.
2. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) lehetősége
van 4 grundméretű (14x26) pálya megvalósítására pályázni. A teljes beruházási költség 70 %át az MLSZ biztosítja TAO forrásból, 20 %-át egyéb forrásból, míg 10 %-át az Önkormányzatnak
kell biztosítania.
A pálya bruttó költsége 14.915.375,- forint, melyből a támogatás 13.423.837,- forint. Az
Önkormányzatnak 1.491.537,- forint önerőt kell biztosítania pályánként. 4 pálya esetén az
önerő mértéke összesen bruttó 5.966.148,- forint.
Az önerő mértéke nő a talajmechanikai szakvélemény elkészítésének költségével, valamint az
előkészületi munkák költségével, mely az Önkormányzat feladata. Az előkészületi munkálatok
költségének pontos meghatározása a kivitelező kiválasztását követően tudjuk meghatározni.
3. Kizárólag olyan ingatlannal lehet pályázni, mely az Önkormányzat, vagy harmadik személy
tulajdonában van, az ingatlan tulajdonosa nem lehet a Magyar Állam.
Az Önkormányzat az alábbi 4 ingatlannal kíván pályázni:
1. Energiapark területén
4458/5 hrsz
2. Kőrösi Csoma Sándor utcai játszótér
812/32 hrsz
3. Zöldkert utca 22-24. szám előtti terület
307/9 hrsz
4. Béri Balogh Ádám utca
4930/38 hrsz
4. A pályázatot 2019. január 15-ig kell benyújtani a megküldött Adatlapon.
A végső döntést az MLSZ Elnöksége hozza meg legkésőbb 2019. február 28-ig.
A nyertes igénylővel az MLSZ 15 évre szóló együttműködési megállapodást köt. A pályák
karbantartásával kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik.
Az MLSZ Elnökség döntését követően a kivitelezői tendert és az építkezést az MLSZ bonyolítja le. A
pályák felépítésére előreláthatólag 2019. december 31.-ig kerül sor.
Kérem a Tisztelt Bizottságtól az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat jóváhagyását.

Szekszárd, 2019. január 14.
Ács Rezső
polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságának …/2019. (I.15.) határozata
az MLSZ által kiírt „Óvodai Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására
Szekszárd Megyei Jogú Város ÖnkormányzataKözgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága
1. egyetért azzal, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Labdarúgó
Szövetség Óvodai Pályaépítési Programjának keretében a 4458/5, 818/32, 307/9,
4930/38 hrsz-ú ingatlanok területén egy-egy (összesen négy) grundméretű, (14x26)
homokkal töltött műfüves labdarúgó pálya kialakítására pályázatot nyújtson be;
Határidő: 2019. január 15.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. egyetért azzal, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállaljon arra, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges 10%-os mértékű önrészt biztosítja pályánként, mely összesen
bruttó 5.966.148. Ft (1.491.537. Ft / pálya) összeget jelent. A pontos összeget a nyertes pályázó
a kivitelezői tender lezárultát követően az együttműködési megállapodás 2. mellékletében
ismerheti meg, melyet az önkormányzat elfogad;

Határidő: 2019. január 15.
Felelős: Kővári László elnök
3. egyetért azzal, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállaljon arra, hogy a pályázat
megvalósításához szükséges projekt előkészítési költségeket (talajmechanikai szakvélemény,
terület előkészítési munkák) megfizeti a 4458/5, 818/32, 307/9, 4930/38 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére.

Határidő: 2019. január 15.
Felelős: Kővári László elnök
4. egyetért azzal, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállaljon a pályázat nyertessége esetén
a karbantartási költségek megfizetésére a 4458/5, 818/32, 307/9, 4930/38 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában tizenöt éven keresztül az Önkormányzat mindenkori éves költségvetése
terhére.

Határidő: 2019. január 15.
Felelős: Kővári László elnök
5. javasolja a közgyűlésnek a pályázat jóváhagyását.
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Kővári László elnök

