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-2Tisztelt Képviselő-testület!
Magyar Labdarúgó Szövetség Beruházási Igazgatósága (H-1112 Budapest, Kánai út
2/D.) által küldött, és az előterjesztéshez 1. mellékleteként csatolt tájékoztató
alapján, 2016. március 08-tól megnyílik a pályázati lehetőség az MLSZ Országos
Pályaépítési Program X. ütemére. A levélben megtalálhatók a pályázattal kapcsolatos
legfontosabb információk. Az aktuális dokumentumok a pályázat kezdetével kerülnek
ki az MLSZ honlapjára.
Tekintettel arra, hogy a Kiserdő utcában az 500/15 hrsz-ú közterületen, a játszótér
mellett, amúgy is terveztük a későbbiekben egy kispálya építését, javasolom
megragadni ezt a pályázati lehetőséget.
A pályázat beruházási része a 2016. évi költségvetést nem érinti, mivel egy sikeres
pályázat esetén arra csak 2017-ben kerülne sor.
A pályázattal és egyéb részletekkel kapcsolatos további kivonatos információk a 2-5.
mellékletben találhatók.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megvitatni
és a határozati javaslatot elfogadni.
Eplény, 2016. március 7.

Fiskál János
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Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (III. 09.) határozata
az MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázaton való indulásról
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés az MLSZ
Országos Pályaépítési Program pályázaton való indulásról” című előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az MLSZ
Országos Pályaépítési Program keretében, az önkormányzati tulajdonú Eplény
500/15 hrsz-ú ingatlanra, új 20x40 méteres műfüves kispálya építésére
pályázatot kíván benyújtani oly módon, hogy a beruházások költségeiből az
MLSZ vállalja a 70%-ot TAO forrásból, az önkormányzatnak pedig a maradék
30%-ot kell biztosítania.
2. A képviselő-testület sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a 30% sajáterőt
előteremti és azt a 2017. évi költségvetésébe, mint önrészt beépíti, a
beruházás megvalósítására az együttműködési megállapodást pedig az MLSZszel megköti.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges regisztrációt végrehajtsa, továbbá a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye.
4. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az MLSZ a pályázatban való
részvételt pályázati biztosíték adásához köti, melynek összege pályánként 200
000 Ft. A pályázati biztosítékot az önkormányzat, a pályázata benyújtásával
egyidejűleg, megfizeti a Magyar Labdarúgó Szövetség OTP 1170702420485090 bankszámlájára, amely összeg fedezetét a 2016. évi
költségvetésében a „Város és községgazdálkodási feladatok” dologi költségei
terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Fiskál János polgármester
1. pontban: 2016. április 11. a pályázat benyújtására, illetve
folyamatosan
2. pontban: 30% önrész biztosítására a 2017. évi költségvetés
elfogadása, illetve az együttműködési megállapodás megkötésére az
MLSZ értesítést követően azonnal
3. pontban: folyamatosan
4. pontban: 2016. április 11.

Eplény, 2016. március 7.
Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző
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