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ELŐTERJESZTÉS 
Óvodai Pályaépítési Program 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az MLSZ elnöksége és küldött közgyűlése által 2011-ben elfogadott, tíz évre szóló stratégia egyik              
legfontosabb célkitűzése a tömegbázis szélesítése. A szövetség a tömegesítés érdekében indította el            
pályaépítési programját, melynek első eredményei mára kézzelfogható valósággá váltak. A mai           
követelményeknek megfelelő futballpályák több funkciót is be tudnak tölteni, szabadidős sportolásra           
ugyanúgy alkalmasak, mint egyesületek vagy iskolák sportprogramjának segítésére.  
 
A Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési programjában évente 100 pályához igényel          
TAO-támogatást. Az MLSZ-nél pályázó önkormányzatok és sportszervezetek ötféle pályatípus közül          
választhatnak. (12x24-es műfüves grundpálya, 20x40-es műfüves kispálya, 40x60-as műfüves félpálya,          
valamint 111x72-es műfüves és élőfüves nagypálya) A kiválasztott pályák felépítését az MLSZ szervezi és              
végezteti el, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint. Az MLSZ által nyújtott TAO             
támogatás mértéke a teljes beruházási költség 70%-a. Az MLSZ Kedvezményes Óvodai Pályaépítési            
Programot hirdetett, melynek keretében a teljes költségből 20 % engedményt biztosít a pályázó részére,              
így a támogatás 90%-os. 
 
Az MLSZ a pályaépítések helyszíneit pályáztatás útján választja ki. A pályázatok elbírálása a Megyei              
Igazgatóságokon történik előre meghatározott bírálati szempontok alapján, majd ezt követően a MLSZ            
Elnöksége hozza meg a végleges döntést a pályaépítések helyszíneiről a Megyei Társadalmi Elnökségek             
javaslatát figyelembe véve (a formailag megfelelt, de kvótán felüli, nem nyertes pályázatok tartaléklistára             
kerülnek).  
 
A kivitelezés során használandó anyagok (műfű, gumi granulátum, homok, palánk háttérháló, kapuk,            
felszerelési tárgyak, mobil lelátó, stb.) szállítóit az MLSZ kétévente megversenyezteti, termékenként           
legalább három ajánlatot kér az adott területen működő cégektől. Az előre kialakított, majd meghirdetett              
bírálati szempontok szerint (ár, minőség, referencia, vállalt garancia, stb.) kiválasztja az összességében            
legkedvezőbb ajánlatot tevő szállítót, és végül vele köt szerződést a szállításra. Valamennyi helyszínre             
meghívásos kivitelezői tendert ír ki az MLSZ azok között a vállalkozók között, amelyek korábban már egy                
előminősítésen megfeleltek. A kivitelezői tender értékelése előre meghatározott, rögzített és meghirdetett           
szempontok szerint történik. A nyertes ár ismeretében az MLSZ az önkormányzattal/sportszervezettel           
együttműködési megállapodást köt, a kivitelezővel pedig vállalkozási szerződést. A kivitelezés azt           
követően kezdhető meg, hogy az önkormányzat/sportszervezet aláírta az együttműködési megállapodást az           
MLSZ-el és átutalta a szükséges önerőt.  
A kivitelezés során a műszaki ellenőrzést az MLSZ által megbízott cég végzi. A kivitelezés időtartama               
kispálya esetén kb. 30 nap, félpálya esetén 45 nap, nagypálya esetén 60 nap. A kivitelező készre jelentését                 
követően megtörténik a pálya műszaki átadás-átvétele, melyen a pálya majdani üzemeltetője, a kivitelező             
és a műszaki ellenőr vesznek részt.  
Az önkormányzat/sportszervezet a használatba vételtől (birtokbavételtől) számított hét év határozott          
időtartamra az ingatlant és a futballpályát az MLSZ ingyenes, részleges használatába adja közfeladat             
ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. 
Az MLSZ a pályák karbantartását rendszeresen ellenőrzi, a tapasztalatokról, az esetleg szükséges            
teendőkről értesíti az üzemeltetőt. 
 

Az MLSZ Óvodai Pályázati Programja keretében lehetőség nyílt arra, hogy Önkormányzatunk 12 x 24              
(bruttó 14 x 26) méter méretű töltetlen óvodai műfüves futballpálya megvalósítására támogatási igényt             
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nyújtson be. A pálya méreteiből adódóan nem fér el a Bánki Törpe Óvoda udvarán, azonban a z óvodai                  
futballpálya megvalósítható az óvoda közelében található ingatlanon is. A Bánk, Tó utca 216 helyrajzi              
szám alatti játszótér területén – amely közel található az óvodához - a játszótéri eszközöknek a játszótér                
Bánk, Tó utca 14. szám alatti ingatlan felőli oldalára történő áthelyezésével a játszótéri eszközök jelenlegi               
helyén a tervezet műfüves pálya kialakítható.  
 
A pályázati támogatás igénylésének és a szükséges mellékletek benyújtásának határideje 2020. július 24. 
 
A tervezett 12 x 24 (bruttó 14 x 26) méter méretű töltetlen óvodai műfüves futballpálya kialakításának és                 
bekerítésének teljes költsége: bruttó 17.729.200 Ft. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázaton való részvétel tekintetében döntést hozni            
szíveskedjen! 
 
 
Bánk, 2020. július 21. 

Tisztelettel: 
 
 
 

Torma Andrea 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
…………/2020. (VII…...) Képviselő – testületi határozati javaslat 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az MLSZ            
sportfejlesztési programjában meghatározott Kedvezményes Óvodai Pályaépítési Program keretében az         
alábbiak szerint. 
 

- A megvalósítási helyszín:  
▪ 2653 Bánk, Tó utca 216 hrsz. 

- A projekt megnevezése: „Bánk óvodai futballpálya építése” 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 17.729.200 Ft. 
- Az önkormányzati saját erő a teljes költség 10 %-a, bruttó 1.7792.920 Ft. 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás. 
- Az igényelt támogatás összege: bruttó 15.956.280 Ft. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját            
forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási igény határidőben történő            
benyújtásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás igénylésével kapcsolatos jognyilatkozatok          
megtételére és aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. július 24-ig 
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