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Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Labdarúgó Szövetség a be/SFP-12216/2016/MLSZ és a be/SFP-17216/2017/MLSZ
ügyiratszámú sportfejlesztési programokban nettó 832.799.911,- Ft összeget hagyott jóvá a
Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DLA Kft.) részére a
„Debrecen-Pallag, Mezőgazdász utca 11., (Hrsz.: 017/7) alatti ingatlanon meglévő
70x58 m-es műfüves pálya lefedése” tárgyú projekt megvalósítására.
A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadásával döntött arról, hogy a
projekt megvalósításához szükséges 255.199.155,- Ft önrészt a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet
„Beruházási kiadások” címet viselő 5. melléklet 5. címen 5.2.121. alcímen elkülönített „Pallagi
úti labdarúgó bázis műfüves pálya lefedése, pályázati önrész” elnevezésű sora terhére biztosítja.
A DLA Kft. a fennmaradó 577.600.756,- Ft-ot TAO támogatás formájában kapja meg.
Az önrészre vonatkozóan az Önkormányzat és a DLA Kft. 2018. május 24-én támogatási
szerződést kötött a 1463/2018. (IV. 13.) PM határozat alapján.
2018. július 2-án megkezdődött a kivitelezés, melynek során olyan előre nem látható plusz
munkák elvégzése vált szükségessé, amelyek egyben a projekt magasabb műszaki tartalommal
való megvalósulást is jelentik. A pótmunkák értéke nettó 62.817.540,- Ft, ezek listáját az
előterjesztés melléklete tartalmazza.
A pótmunkák díjának finanszírozására lehetőség van a jóváhagyott pályázati összeg
növelésével, a vonatkozó szabályozás ezt lehetővé teszi. Erre tekintettel folyamatban van a
Magyar Labdarúgó Szövetségnél a sportfejlesztési program értékének növelése, a szükséges
pótmunkák és azok költségének jóváhagyása. Amennyiben a pótmunkák és azok költsége
jóváhagyásra kerülnek, a 62.817.540,- Ft-ból 43.568.037,- Ft TAO támogatás formájában
finanszírozható, amihez további 19.249.501,- Ft-ot önrészként biztosítania kell a
DLA Kft.-nek.
A DLA Kft. azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az önerő összegét, azaz a
19.249.501,- Ft-ot biztosítsa számára az Önkormányzat. Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek,
hogy a beruházás megvalósulása érdekében biztosítsa az Önkormányzat a szükséges plusz
önerőt a DLA Kft. részére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja
és 107. §-a alapján
1./ kötelezettséget vállal arra, hogy a „Debrecen-Pallag, Mezőgazdász utca 11., (Hrsz.: 017/7)
alatti ingatlanon meglévő 70x58 m-es műfüves pálya lefedése” tárgyú beruházás pótmunkái
és azok költségeinek a Magyar Labdarúgó Szövetség általi jóváhagyása esetén a Debreceni
Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 12.; képviseli:
Makray Balázs ügyvezető) részére az önerőhöz szükséges fedezetet, legfeljebb 19.249.501,- Ftot, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet „Beruházási kiadások” címet viselő
5. melléklet 5. címen 5.2.121. alcímen elkülönített „Pallagi úti labdarúgó bázis műfüves pálya
lefedése, pályázati önrész” elnevezésű sora terhére biztosítja.
2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt döntés
végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről, valamint a Debreceni Labdarúgó
Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetőjének értesítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. november 20.
Dr. Papp László
polgármester

