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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatot írt ki az MLSZ Országos Pályaépítési 
Program X. ütemére.  
A képviselő-testület 2016. március 9-én megtartott rendkívüli ülésén 29/2016. (III. 
9.) számú határozatával döntött a pályázaton való indulásról. 
 
Az önkormányzat, az Eplény 500/15 hrsz-ú ingatlanra, új 20x40 méteres műfüves 
kispálya építésére kívánt pályázatot benyújtani oly módon, hogy a beruházások 
költségeiből az MLSZ vállalta volna a 70%-ot TAO forrásból, az önkormányzatnak 
pedig a maradék 30%-ot kellett volna biztosítania.  
 
Sajnos, előzetesen nem volt túl sok idő a pályázat részleteinek mélyebb 
áttanulmányozására és a benyújtáshoz szükséges dokumentáció összeállítására.  
A pályázathoz pl. csatolni kellett volna egy talajmechanikai szakvéleményt is, ezt 
azonban csakis az előzetes tereprendezési munkálatok elvégzését követően van 
értelme elkészíttetni. Ezt a munkát ennyi idő alatt viszont nem lehetet elvégezni, és 
egy eleve hiánypótlásra ítélt pályázat benyújtásának az eredménye pedig kétséges 
lett volna. 
 
Emiatt azt javasolom, hogy a pályázaton való részvételről szóló döntést a képviselő-
testület most vonja vissza. 
 
A MLSZ-től kért és kapott információk alapján, lesz folytatása a pályaépítési 
programnak, várhatóan hasonló feltételekkel, amelyre így már jobban fel tudunk 
készülni. 
 
Javasolom továbbá, hogy addig is, az előkészítő tereprendezési munkákra kérjünk 
árajánlatokat és annak függvényében a későbbiekben döntsünk annak elvégzéséről. 
 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat 
elfogadására. 
  
 
Eplény, 2016. április 15. 
 
         Fiskál János 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (IV. 20.) határozata 

 
Az MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázaton való indulásról szóló 

29/2016. (III. 9.) határozat visszavonásáról 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Az MLSZ Országos 
Pályaépítési Program pályázaton való indulásról szóló 29/2016. (III. 9.) határozat 
visszavonása” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az MLSZ Országos 
Pályaépítési Program pályázaton való indulásról szóló 29/2016. (III. 9.) 
határozatát visszavonja. 
 

2. A képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy a későbbiekben, 
amennyiben az MLSZ Országos Pályaépítési Programja folytatódik, úgy ismét 
napirendre tűzi a pályázaton való részvételt. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Eplény 500/15 
hrsz-ú ingatlanra, új 20x40 méteres műfüves kispálya építéséhez szükséges 
előzetes tereprendezési munkákra vonatkozóan árajánlatokat kérjen be, és 
annak eredményéről legkésőbb a júniusi rendes képviselő-testületi ülésen 
számoljon be. 

   
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 2. pont esetében: MLSZ Országos Pályaépítési Program ismételt pályázati 

kiírását követő képviselő-testületi ülés időpontja 
 3. pont esetében: 2016. június 29.  
 
 
Eplény, 2016. április 20. 
 
 

Fiskál János s.k.    dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester  jegyző 

 


