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Telephely

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) pályázatot írt ki Telephely korszerűsítési
program címen települési önkormányzatok és sportszervezetek számára
sportlétesítmények infrastrukturális fejlesztése céljából. A pályázat keretében
lehetséges építési célú beruházás megvalósítása (új pályavilágítás kialakítása vagy
meglévő fejlesztése), valamint eszközbeszerzési fejlesztés. Ez utóbbi esetben az alábbi
tevékenységek támogathatók:
- 6-18 fős cserepad beszerzése,
- eredményjelző vásárlása,
- labdafogó háló beszerzése,
- kerítés építés kizárólag a labdarúgó pálya körül,
- 150-300 fő közötti mobil lelátó beszerzése.
Az infrastrukturális eszközök közül mobil lelátó beszerzését javaslom a Szuhay
Sportcentrum élőfüves edzőpályája köré, hiszen a többi infrastrukturális elem adott a
sportlétesítmény területén.
A telephely korszerűsítési program keretében beszerezni kíván eszközök
támogatottsága 70%-os intenzitású, tehát a pályázónak a becsült bruttó összeg
költségének 30%-át önrészként kell biztosítania. Az eszközbeszerzés tényleges
költsége csak az eszközbeszerzés lezárultát követően lesz ismert, a becsült összeg
számítására vonatkozó iránymutatást a felhívás melléklete tartalmazza.
Az eszközök megrendelője az MLSZ lesz, ezért a pályázó nem kap vissza nem
térítendő támogatást, azaz saját hatáskörében konkrét beruházási tevékenységet nem
végez.
A mobil lelátó műszaki paraméterei:
- A lelátó nyolc főelemből állítható össze.
- Az építőegységek sík elemekre bonthatók, kis területen tárolhatók és
szállíthatók. A szerkezet kézi szerelésre tervezett, a legnehezebb elem súlya is
30 kg alatti. Építés közbeni állványozást nem igényel.
- A szerkezet utólagosan, tetszőleges mértékben bővíthető, komfortfokozata
változtatható.

A pályázathoz kötelezően csatolandó többek között talajmechanikai szakvélemény
arról a területről, ahova a lelátó elhelyezésre kerül, azonban ennek költsége nem
számolható el a pályázat keretében. A szakvélemény elkészítése előzetes
árajánlatkérés alapján 120.000 Ft+Áfa.
Javaslom, hogy jelen pályázat keretében kerüljön sor egy 150 fős lelátó beszerzésére,
melynek becsült bekerülési értéke 15.000 Ft+Áfa/fő, tehát 2.250.000 Ft+Áfa (bruttó
2.857.500 Ft.) Ebből az önkormányzatot terhelő 30%-os önrész mértéke 857.250 Ft.
A pályázat benyújtási határideje 2017. szeptember 18.
Kérem Képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását!
Határozati javaslat
pályázat benyújtásáról a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési
programjára
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a
Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt Telephely korszerűsítési programon
keresztül az önkormányzat 150 fő elhelyezésére alkalmas mobil lelátó
beszerzésére nyújtson be támogatási kérelmet.
2. A Képviselő-testület a Szuhay Sportcentrum (7200 Dombóvár, Földvár utca
18., hrsz. 1890) területén elhelyezni kívánt mobil lelátó beszerzése céljából a
becsült bruttó költség 30%-át, azaz 857.250 Ft önrész biztosítását vállalja az
eszközbeszerzés megvalósulása céljából a 2017. évi költségvetés terhére.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy pozitív elbírálás
esetén a Magyar Labdarúgó Szövetséggel aláírja az eszközbeszerzés
elindításához szükséges együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal – támogatási kérelem benyújtására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda
Szabó Loránd
polgármester

