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E LŐTE RJ ESZT ÉS 

- a Közgyűléshez -

az „Óvodai Pályaépítési Program" keretében benyújtandó pályázatra 
és az önkormányzati saját erő biztosítására 

Véleményező bizottság vagy bizottságok: 

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 
- Pénzügyi Bizottság 
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 
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A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége a kisgyermek labdarúgás fejlesztésére évek óta kiemelt figyelmet 
fordít. A Grassroots Igazgatóság által jegyzett, legfiatalabb korosztályt mozgósító Bozsik intézményi óvodai 
program keretében az ország 23 megyei jogú városának 625 óvodája közül 430 intézményben szervezetten 
jelen van az ovifoci. Nyíregyházán pedig egészen egyedülálló módon valamennyi önkormányzati fenntartású 
óvoda részt vesz a programban. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség a kisgyermek futball további fejlesztését nagyszabású, pályaépítő projekt 
megvalósításával szándékozik segíteni a megyei jogú városokban, ezért a 2012 óta működő Országos 
Pályaépítési Programjának keretében 2018-ban meghirdette az Óvodai Pályaépítési Programot (a 
továbbiakban Program). 

A Program keretében kizárólag a megyei jogú városok számára van lehetőség grundméretű, azazl4x26 
méteres, homokkal töltött műfüves labdarúgó pályák megépítésére pályázni. óvodás ás általános iskola alsó 
korosztályáról lévén szó, a játékterület talajára töltelék nélküli műfű, alá pedig „shockpad" kerül, ami a 
rugalmasságot biztosítja . A műszaki tartalom további alaptartozéka a kapuk, az 1,lm magas labdafogó palánk 
és 5m magas háló. A játéktér körül két méteres sávban úgynevezett viacolor járda húzódik. Opcionális 
tételként öltözőkonténer, 2-2,2 m magas kerítés és világítás igénylésére van lehetőség, azonban az utóbbi 
100%-ban önerőt igényel. 

A teljes beruházási költség 70 %-át az MLSZ biztosítja Tao forrásból, 20%-át egyéb forrásból, míg a 
fennmaradó bruttó költség 10%- át önerőként az önkormányzatnak kell biztosítania. 

Egy grund méretű pálya kerítéssel bruttó 16.982.300.- forintba kerül, ami a 90%-os támogatási intenzitást 
figyelembe véve 1 pálya esetében 1.698.230. -forint önerőt jelent. 

Az önerőn túl a területet minden városban a helyi önkormányzatoknak szükséges biztosítaniuk, valamint 
vállalniuk kell a 7 éves sportcélú fenntartási kötelezettséget. 

A pályák megépítéséhez az Önkormányzatoknak 2019 január 15-ig kell pályázniuk, továbbá közgyűlési 
határozat keretében engedélyeztetni ük kell a Programban való részvételt és annak megvalósítását, valamint 
nyilatkozniuk kell a Program megvalósításához szükséges önerő biztosításáról. 

A végső támogatói döntést az MLSZ elnöksége hozza meg legkésőbb 2019 . február 28-ig. A nyertes igénylővel 
az MLSZ 7 évre szóló együttműködési megállapodást köt. 

A létesítmények építését az MLSZ Beruházási Igazgatósága végzi. A beruházás befejezését követően a 
sportlétesítmény önkormányzati tulajdonba kerül. a fenntartási költségeket a pályák fő használójaként az 
intézmények fenntartója, a Nyíregyházi Tankerületi Központ vállalja. 

A Program összhangban áll városunk sportkoncepciójában és sportrendeletében foglalt elvekkel és célokkal, 
valamint nagyban hozzájárul a sportoláshoz, sporttevékenységekhez szükséges tárgyi feltételrendszer és 
sportinfrastruktúra bővüléséhez, s új sportolási lehetőségek teremtéséhez. 
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Melléklet a PKAB/271-1/2018.sz . előterjesztéshez 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 

„.„/2018. (XII. 20.) sz. 

határozata 

a „Óvodai Pályaépítési Program" keretében benyújtandó pályázatról és az önkormányzati saját erő 
biztosításáról 

A Közgyűlés 

1) A Magyar Labdarúgó Szövetséggel megvalósítani kívánt „óvodai Pályaépítési Program" című bruttó 
50.946.900,- Ft összegben maximalizált összköltségű projekt megvalósításával egy e tért. 

2) A Program 90%-nak megfelelő mértékű, bruttó 45.852.210,- Ft maximum támogatási összeget 
figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges maximum bruttó 5.094.690,- Ft összegű saját forrást 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére a szükséges 
ütemben biztosítja . 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

Utasítja: 

3) A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjét a Program megvalósításához szükséges 
tulajdoni lapok és hatósági nyilatkozatok beszerzésére. 

Határidő: 2019. január 10. 
Felelős: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztályvezető 

4) A Gazdasági Osztá ly vezetőjét az önerő biztosítására a 2019. évi költségvetésben. 
Határidő: 2019. február 15. 
Felelős: Patóné Nagy Magdolna Gazdasági osztályvezető 

Nyíregyháza, 2018. december 20. 

A határozatot kapják: 

1.) A Közgyűlés tagja i 
2.) A jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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