Előterjesztés
a
Képviselő-testület 2018. október 18-ai ülésére
Előterjesztés a Magyar Labdarúgó Szövetség „Telephely Korszerűsítési Programja”
keretében együttműködési megállapodás jóváhagyásáról és a szükséges önerő
többletköltségének biztosításáról
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége jóváhagyta Jánoshalma Városi Önkormányzat
Telephely korszerűsítési Programra benyújtott pályázatát, melynek keretében egy 100 fő
befogadására alkalmas mobil lelátó telepítése valósul meg.
A pályázathoz szükséges önerőt, valamint a pályázat előkészítésének költségét az
Önkormányzat a 156/2018. (IX.27) Kt. sz. határozatával biztosította 190.500 ft, illetve
6.600,- Ft összegben, melynek fedezetéül a lakásfelújítási költségvetési sort határozta meg.
A Magyar Labdarúgó Szövetség 2018. október 4. napján kelt levelében foglalt tájékoztatás
értelmében a beszerzendő mobil lelátó tényleges beszerzési költsége eltér a becsült
költségtől.
A 100 fős mobil lelátó tényleges bruttó költség 2.400.300,- Ft. Az önkormányzatot terhelő
önrész összege ezáltal 190.500,- Ft-ról 240.030,- Ft-ra nő. Az Önkormányzat által fizetendő
önrész többletköltség összege összesen 49.530,- Ft.
A pályázat előkészítésének költségére elkülönített 6.600,- Ft összegből megmaradt 350,- Ft,
tekintettel arra, hogy a hiteles tulajdoni lap összköltsége 6.250,- Ft volt.
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2018. (IV.26.) Kt. sz.
határozatával a Magyar Labdarúgó Szövetség Kedvezményes Pályaépítési Programja
keretében megvalósuló műfüves pálya kivitelezési munkálatainak elvégzésére 150.000,- ft
keretösszeget biztosított az általános tartalék terhére.
Ebből az összegből a műfüves pálya építése során 100.500,- ft került felhasználásra.
Megmaradt tehát 49.500,- Ft.
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő testületet, szíveskedjen az említett
keretösszegből fennmaradó 49.500,- ft-ot az általános tartalék sorról a lakásfelújítási sorra
átvezetni és a mobil lelátó létesítéséhez szükséges önerő összegét kiegészíteni.
A fennmaradó 30,- Ft nagyságú összeg fedezetéül pedig szíveskedjenek a mobil lelátó
előkészítésének költségéből fennmaradó összeget átvezetni.
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság és a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság az
ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra.
Határozati javaslat:
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testülete dönt a Telephely
Korszerűsítési Program keretében a Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötendő
együttműködési megállapodás és mellékletei aláírásáról és fedezetet biztosít
49.530,- Ft összegben az önrész többletköltségének biztosítására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
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