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Tisztelt Képviselı-testület! 
 

2012-ben ismét lehetıség nyílt a belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete szerint az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kacsolódó támogatások igénybevételére. 
A Kvt. 5. melléklet 13.pont  
b) Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás és  
c) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések célokra javasoljuk a pályázat benyújtását. 
 
A pályázat feltételei: 

� A támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejő közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében új közfoglalkoztatott alkalmazása 

� Csak olyan új infrastrukturális fejlesztéshez nyújtható támogatás, ami más hazai vagy EU-s 
támogatásból nem részesül támogatásban. 

� A támogatás intenzitása Alsónémedi esetében max. 80 %. 
� A b) pont szerinti cél esetében az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg 

az igényelt támogatási összeg 10%-át. 

Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
 
Az igényelhetı maximális összeg 20 MFt. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2011-2014-re elfogadott Sportfejlesztési koncepciója a 
sport- és testnevelés alábbi területein határozza meg elérendı céljait: 
- óvodai testnevelés, 
- iskolai testnevelés, 
- szabadidısport, 
- utánpótlás-nevelés, 
- a versenysport feltételeinek támogatása 
 

Elképzeléseink szerint jelen pályázati támogatásból a Nagygödörben egy mőanyag borítású 
többfunkciós sportpálya kialakítására lenne lehetıség. Így a futball mellett kézilabda, röplabda, tenisz 
és tollaslabda pálya is üzemelhetne. Jelenleg teniszezésre, röplabdázásra, tollaslabdázásra egyáltalán 
nincs lehetıség sem a településen, sem a környéken, ezekhez Budapestre kell bejárni. A 
Nagygödörben lévı futballpálya állapota nagyon rossz, jelenlegi állapotában alkalmatlan a meglévı 
igények kielégítésére. Szintén gondot jelent az idıjárásnak való kiszolgáltatottság. Esıs idı, illetve 
hóolvadás után hosszú ideig használhatatlan a pálya, aszályos idıben pedig a porterhelés okoz gondot. 
Ezeket a gondokat a fejlesztésel orvosolni lehet. 
 

Bár az utóbbi években történtek fejlesztések - játszótér építés, parkosítás, kerítés építés, 
kosárlabda pálya építés, ping-pong asztalok felállítása - a területet sokkal jobban ki lehetne használni, 
több funciós sportpálya építésével meg lehetne többszörözni a sportolási lehetıségeket.  
 

A település lakosainak jogos igénye, hogy ne csak futbalozni lehessen. A szabadidısport 
lehetıségeinek kiszélesítése mellett a terület központi elhelyezkedése miatt az óvodások, iskolások, az 
utánpótlás sport is jól ki tudná használni a sportpályát. A többfunciós sportpálya - a már meglévı 
lelátóval és világítással - lehetıvé teszi a környékbeli települések bevonásával bajnokságok 
lebonyolítását is. Jelenlegi állapotában azonban erre nem alkalmas. 
Az iskola közel helyezkedik el, a testnevelés órák és tömegsport foglalkozások lehetıségeit is nagy 
mértékben javítaná a többfunkciós sportpálya megépítése, új sportágak gyakorlására nyílna alkalom. 
Az óvodák udvarai füvesítettek, a legnagyobb területet az udvari játékok foglalják el. Szabadlevegın 
történı sportolásra csak akkor van mód, ha az óvodákból elmennek. Mivel mindkét óvodából könnyen 
megközelítherı a terület, így az óvodások is használhatnák napi szinten a nagymozgásokhoz, a 
szabadlevegın való sportoláshoz.  
Fontos szempont a biztonság is, hiszen a terület egy mélyedésben helyezkedik el, így nem kell attól 
tartaniuk a pedagógusoknak, szülıknek, hogy a gyerekek véletlenül kiszaladnak az útra. 
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A terület évek óta otthont ad a különbözı rendezvényeknek: családi napoknak, falunapnak, 
gyermeknapi rendezvénynek, Kihívás napi programoknak. A tavalyi évben elsı alkalommal itt került 
megrendezésre a hagyományos búcsú is, decemberben pedig ide érkezett a Mikulás is lovasszánján. 
Ezek a lehetıségek a fejlesztéssel nem szőnnének meg, hanem bıvülnének és egy sokkal kulturáltabb, 
szebb környezetben, magasabb színvonalon valósulhatnának meg. 

A sportpálya akadálymentesítését a fejlesztéssel együtt biztosítani kell, ez elsısorban 
építészeti akadálymentesítést jelent, ami annál is inkább fontos, mivel a fejlesztendı terület mellett 
található játszóteret sokan babakocsival veszik igénybe. 
 

A pályázatban az önkormányzatnak vállalnia kell a mőködtetés - világítás, karbantartás - 
költségeit. A beruházó 60 hónap garanciát vállal a pályára. A technológia nagy elınye az, hogy a pálya 
karbantartást gyakorlatilag nem igényel. Az eszközök, felszerelések (pl. hálók) cseréjét, valamint a 
csapadékelvezetı árkok évi kétszeri tisztítását, a parkgondozást és a hulladék győjtését az 
önkormányzat vállalja. 
Mőködési költséget a világítás biztosítása jelent, ami a négy darab 1kWh teljesítményő lámpatest napi 
2 órás üzemelésével számolva évi 40.000Ft költséget jelent, melynek finanszírozását az 
önkormányzatnak a pályázaban szintén vállalnia kell. 

A pályázathoz mellékelni kell a képviselı-testületi határozatot, amely tartalmazza a sporttal 
kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésbıl a sportra fordítandó 
összeget. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
A fejlesztés indokoltsága és a Sportkoncepcióban vállalt kötelezettségek miatt kérjük a 
Képviselıtestület hozzájárulását a pályázaton való induláshoz, a szükséges önerı  és a mőködési 
költségek biztosításához.  
A pályázat beadásához bekért árajánlat szerint a kivitelezési költség nettó 20.085.196 Ft +ÁFA. 
Miután az összeg meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, így természetesen a kivitelezı kiválasztása 
nyilvános közbeszerzési eljárás keretében történik, amelynek során dıl el a pontos összeg. Az 
összköltség meghatározásánál  figyelembe vettünk 300-300. e.  Ft + ÁFA  összegben közbeszerzési 
tanácsadói, ill. mőszaki ellenıri költségeket is, így a határozati javaslatban feltüntetett önerı mértéke 
ennek, a 80 %-os támogatási intenzitásnak, valamint a max. 20 millió forintos támogatási összegnek a 
figyelembe vételével történt. 
 

Határozati javaslat 
...../2012. (III.29) sz. önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a belügyminiszter 
4/2012. (III.1.) BM rendelete szerinti „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás” kiírásra pályázatot nyújt be „ Többfunkciós sportpálya kialakítása a 
Nagygödörben”címmel. 
A projekt összköltsége bruttó  26.270.199- Ft, melybıl  6.270.199 ,- Ft a pályázati önerı. 
 
A Képviselı-testület a felmerülı költségeket vállalja, és a szükséges önerıt a 2012. évi 
költségvetésben biztosítja a pályázati önerıkeret terhére.  
A szükséges önerı az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt megvalósítására kívánja 
azt felhasználni. 
A képviselı-testület a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal meghatározza  a 2012. 
évre tervezett sportfeladatait és annak költségvonzatát. 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Vincze József polgármestert a pályázat és a 
csatolandó dokumentumok aláírására. 
 
Határid ı: 2012. április 1. 
Felelıs: Vincze József polgármester. 
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1. számú melléklet 

    2012. évi sportfeladatok 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évre a sporttal 

kapcsolatos feladatait az alábbiakban állapítja meg: 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának a 88/2011. (03.22) sz. önkormányzati határozatával 
elfogadott 2011-2014. évi Gazdasági programjában a fejlesztési elképzelések között szerepel az iskola 
belsı udvarrész rendezése, atlétikapálya építése a mőfüves pálya körül. Ezekhez a beruházásokhoz 
önkormányzati forrásból 15.494.761Ft szükséges. 
A településfejlesztési politika elemei közt szerepel a szabadidı, szórakozás, kultúra, sport 
lehetıségeinek minél szélesebb körő kiterjesztése. Az önkormányzat minden sportlétesítményében 
nagyobb teret kíván biztosítani a település lakói számára. Cél a tömegsport támogatása. 
A Képviselı-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése érdekében többek 
között az egészséges életmód feltételeinek biztosítása érdekében ellátja a helyi sporttevékenységgel 
kapcsolatos feladatokat, így biztosítja a mozgáshoz való helyet. 
A Képviselı-testület fontosnak tartja a sporttevékenységekkel kapcsolatos közszolgáltatások további 
biztosítását is. Ennek érdekében gondoskodik a település sportéletének helyet adó épületek és pályák 
folyamatos fenntartásáról. Ezen létesítményeket rendelkezésre kívánja biztosítani a helyi 
sportszervezeteknek, a helyi társadalmi és civil szervezeteknek, valamint a helyi lakosoknak, így is 
elısegítve a tömegsport fejlıdését. 
A helyi sportéletet elsıdlegesen az ASE támogatásával képzeli el az Önkormányzat, illetve évente 
kispályás labdarúgó kupát szervez a helyi csapatok részvételével, azok versenynaptárába illesztve. 
 
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (II. 28.) sz. önkormányzati rendeletében 
foglaltak szerint a 2012. évi kiadások közt szerepel az ASE (Alsónémedi Sport Egyesület) támogatása 
5.500.000,- Ft-tal; a civil szervezetek - köztük a kispályás labdarúgó csapatok, a Nywyg Ijász és 
Hagyományırzı Egyesület, a Chek-Nisszá ifjúsági csoport (sportnap), Tigris dojo (karate), a 
mazsorett csoport és a Lovasnap - támogatása 1.800.000,- Ft-tal és a Fantázia Mővészeti Iskola - 
köztük tánccsoportok - támogatása 1.700.000,- Ft-tal. 
 
209/2010. (09. 10.) sz. önkormányzati határozatában a képviselı-testület a Széchenyi István Általános 
Iskoláért Közalapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint módosította: 
„A Közalapítvány célja, hogy a nagyközség általános iskolai oktatás tárgyi feltételeit elısegítı 
infrastrukturális fejlesztéseket, tárgyi eszközbeszerzést végezzen, továbbá eszközeivel támogassa a 
tanulóifjúság sportolási lehetıségeit és szabadidıs tevékenységét, valamint segítse biztonságérzetének 
növelését. E cél elérése érdekében a Közalapítvány egészségmegırzés, betegségmegelızés, nevelés és 
oktatás, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, környezetvédelem és sport közhasznú 
tevékenységeket végez, valamint ellátja az egyéb közhasznú célra befizetett adományok kezelését.” 
 
A Képviselı-testület 242/2011. (X.06) sz önkormányzati határozatában elfogadta az Alsónémedi Sport 
Egyesület kérelmét, mely az általa használt Halászy Károly utcai  sportpálya  felújításnak, bıvítésének 
szándékára vonatkozik.  
A kérelem alapján hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az 
alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 1493 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, ipartelep elnevezéső, 665 
m2 területő, továbbá az  alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 1494 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, 
kivett telephely megnevezéső, 1264 m2 területő, továbbá az alsónémedi ingatlan-nyilvántartásban 
1495/1 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, kivett sporttelep megnevezéső, 14237 m2 nagyságú 
ingatlanokra az Alsónémedi Sportegyesület (2351 Alsónémedi, Halászi K. u. Sporttelep) által a 
Magyar Labdarúgó Szövetséghez a 107/2011. (VI.30.) Korm. Rend. 4. § (1) bek. alapján, 
sportfejlesztési programja elfogadására benyújtott kérelmének 3.2. pontjában megjelölt, a társasági 
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adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI Tv. 22/C. §-ban meghatározott támogatással érintett 
„edzıpálya, öntözırendszer” és „épület-felújítás” megnevezéső beruházások megvalósítására igénybe 
veendı támogatás erejéig 15 évre, a Magyar Állam javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 
Hozzájárult továbbá, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, az alsónémedi ingatlan-
nyilvántartásban 1494 hrsz. alatt nyilvántartásba vett, kivett telephely megnevezéső, 1264 m2 területő 
ingatlanra az Alsónémedi Sportegyesület (2351 Alsónémedi, Halászi K. u. Sporttelep) edzıpályát 
létesítsen, és azt üzemeltesse. 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 4/2012. (II.28.) sz. önkormányzati 
rendelete értelmében az ASE látvány-csapat sport támogatására elnyert pályázatához az önerı 
biztosítására 3,5 MFt támogatást nyújt. 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete ....../2012. (III.29) sz 
önkormányzati határozatában elfogadta a 2012. évi a belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM 
rendelete szerint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
támogatások igénybevételére vonatkozó pályázaton való indulást az Iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás célra, mely pályázatból a Nagygödörben egy 
többfunkciós sportpálya kialakítását tervezi. A beruházáshoz szükséges önerıt 6.270.199 Ft-
ot a tartalék terhére biztosítja, vállalja továbbá a sportpálya mőködtetési (világítás, 
karbantartás) költségeinek finanszírozását. 

 
    2012. évre tervezett támogatások: 
 

Feladat/Fejlesztés megnevezése Határozat száma Önkormányzati 
önrész 

Atlétikai pálya kialakításához szükséges önerı 
biztosítása 

264/2011. (XI.11) 
határozat 

15.494.761 MFt 

ASE támogatása 4/2012. (II.28) 
rendelet 

5,5 MFt 

ASE önerı biztosítása a látvány-csapat sport 
támogatására elnyert pályázatához (edzıpálya építése, 
öntözı rendszer, épület-felújítás, főnyíró, számítógép)  

4/2012. (II.28) 
rendelet 

3,5 MFt 

Civil szervezetek támogatása összesen, mely 
tartalmazza majd a sporttal kapcsolatos programok 
támogatását is (Lovasnap, mazsorett csoport, Chek-
Nisszá, Tigris dojo, Nywyg Íjász és Hagyományırzı 
Egyesület) 

4/2012. (II.28) 
rendelet 

1,8 MFt 

Fantázia Mővészeti iskola, köztük tánccsoportok 
támogatása 

4/2012. (II.28) 
rendelet 

1,7 MFt 

A tervezett többfunkciós sportpálya kialakításához 
önerı biztosítása 

…/2012. (III.29.) 6.270.199 Ft 

     
Alsónémedi, 2012. március 26. 
 
          Vincze József  
          Polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
   Dr. Percze Tünde 
          jegyzı 
 


