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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbbi, március 31-i
rendes ülésén tárgyalta az MLSZ Pályaépítési Programjára benyújtandó, kisméretű
műfüves pálya megépítésére vonatkozó előterjesztését, mely során a 156/2016. (III.
31.) Kt. határozat értelmében elfogadta a pályaépítéshez szükséges 30%-os önrész
biztosítását.
A pálya megépítésének várható költsége: 32,5 millió Ft, melyből az
önkormányzatnak a 30%-os önrészt – 9,75 millió Ft – a kivitelezés megkezdése előtt
kell biztosítania.
A döntést követően április 1-jén az MLSZ Tolna Megyei Igazgatóságának elnöke
nálam járt, és tájékoztatott arról, hogy lehetőség van a pályaépítés önerejét kiegészítő
támogatás igénybevételére. Ebben az esetben nyílt pályázati felhívás nem kerül
kiírásra, a benyújtott igénylőlapok alapján a megyei igazgatóságok által felállított
sorrendet az MLSZ központi igazgatósága hagyja jóvá, és a 30%-os önrész esetében
20%-ot az MLSZ biztosít.
Az igénylőnek 3 feltételnek kell megfelelnie:
Jogosultsági
feltétel
Pálya mérete
Rendelkezik
legalább egy
utánpótlás
csapattal
Rendelkezik a
10%-os
önrésszel.

Definíció
Ebben a konstrukcióban kizárólag egy darab kisméretű vagy
grund pálya támogatható.
Csak azon szervezet kaphat támogató döntést (önkormányzat
esetében a pályát használó egyesület), amelyik legalább egy
utánpótlás csapattal rendelkezik.
A 10%-os csökkentett önrész becsült összegéről szóló képviselőtestületi döntés szkennelt változatát az igénylőlap melléklete
tartalmazza.

Előnyben részesülnek azon szervezetek, melyek a 290/2014. (XI. 26.)
kormányrendelet 3., 4. és 6. számú melléklete alapján kedvezményezett járásba
sorolhatók, és városunk e kategóriába tartozik.
A fenti támogatási lehetőséggel jelentősen csökkenhet az önkormányzatra háruló
finanszírozási teher, így mindenképp érdemes támogatási igény benyújtása önerő
csökkentésére.
Kérem Képviselőtársaimat támogassák a határozati javaslat elfogadását!

Határozati javaslat
Az MLSZ által hirdetett pályaépítés önerejét kiegészítő támogatás
igénybevételéről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
MLSZ által kiírt Pályaépítési Program X. ütemében a pályaépítés önerejét
kiegészítő támogatás igénybevételére az önkormányzat támogatási igényt
nyújtson be.
2. Az 1. pontban hivatkozott támogatás igénybevételével a pályázni kívánt
kisméretű labdarúgópálya építéséhez szükséges 30%-os önrész esetében az
MLSZ nyertes pályázat esetén 20%-ot átvállal, így az önkormányzat számára
10% önerő biztosítása szükséges.
3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a beruházáshoz szükséges 10%-os
önrész rendelkezésre áll, azt nyertes pályázat esetén a 106. Cím III. Dologi
kiadások alcím 32. Korona Szálló épületének bontásával kapcsolatos kiadás
terhére a kivitelezés megkezdésekor egy összegben biztosítja az MLSZ részére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az igénylőlap benyújtására
és a szükséges dokumentumok aláírására.
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