Előterjesztés
Telephely korszerűsítési program
A Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatot írt ki az amatőr labdarúgó csapatok pályáinak
fejlesztésére, melynek feltételei az alábbiak:
1. Pályázat alanya:
-

Önkormányzat

-

Sportegyesület

2. Pályázat tárgya:
-

új nagypálya világítás

-

cserepad

-

eredményjelző

-

labdafogó háló

-

kerítésépítés

-

mobil lelátó

-

meglévő pályavilágítás korszerűsítése

3. Pályázat pénzügyi feltételei:
-

30 %-os önrész

-

70 %-os támogatási intenzitás

4. Beruházást végzi:
-

Magyar Labdarúgó Szövetség Beruházási Igazgatóság

Jánoshalma Városi Önkormányzat az alábbi beruházásokat szeretné végrehajtani:
-

200 fős mobil lelátó beszerzése

-

460 m kerítés építése

Pályázat költségvetése
Mennyiség megadása méterben
(Nincs felső korlát, de kizárólag a sportobjektum
bekerítésére lehet pályázni.)

Kerítés

460,00

6 426 200

1 927 860

200,00

3 810 000

1 143 000

10 236 200

3 070 860

Mennyiség megadása
(150-300 főt lehet megadni.)

Mobil lelátó

Összesen:

A pályázat összköltsége 10.236.200 Ft, amelyből az önerő összege 3.070.860 Ft.
További költségek, amelyek a pályázatban nem számolhatóak el:

-

tulajdoni lap díja 6.600 Ft

-

talajmechanikai szakvélemény ára (az ajánlat bekérése folyamatban van)

-

összesített közműterv készítése vagy a szolgáltatók nyilatkozata, hogy a kerítés,
lelátó alatt, felett, valamint a védőtávolságon belül nincsen közmű vezetve
………………..…………. Ft

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok listája:
-

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

-

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

-

kérelmezői nyilatkozat

-

igazolás, nem építési engedély köteles tevékenységről

-

tervdokumentáció, műszaki leírás, fotódokumentáció

-

képviselő testületi határozat

-

talajmechanikai szakvélemény

-

helyszínrajz, vázrajz

-

összesített közműterv, vagy a szolgáltatók nyilatkozata, hogy a kerítés, lelátó alatt,
felett, valamint a védőtávolságon belül nincsen közmű vezetve

-

nyilatkozat

arról, hogy a

kivitelezéshez

szükséges

közművek

kiépítésének

költségét, az építési feltételek biztosítását a pályázó vállalja

Készült: Jánoshalma, 2017.10.18.

Határozati javaslat:
Jánoshalma Város Képviselő – Testülete határozatával
támogatja pályázat benyújtását a Magyar Labdarugó
Szövetség „Telephely korszerűsítési program” elnevezésű
pályázati felhívásra.
A pályázathoz szükséges önerőt 3.070.860 Ft-ot biztosítja,
továbbá fedezetet biztosít a pályázat előkészítésének
költségeire, ……………………………….. Ft összegben.
A fejlesztéssel érintett ingatlan címe: 6440 Jánoshalma,
József Attila utca (Sportpálya).

Felelős: Czeller Zoltán
Határidő: 2017. 10. 31.
Fedezet:

