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Javaslat a Kismarosi Fortuna SC TAO pályázatával összefüggő döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület !

A Kismarosi Fortuna SC a 2016/17-es TAO pályázatának keretében pályázatot nyújtott be a
sportpálya talajának teljes körű felújításának (termőréteg feltöltés, szintezés, vízelvezetés biztosítása,
fűfelülvetés, stb.), automata öntözőrendszer telepítésének (földbe épített automata szórófejek,
automata vezérlés, kábelezés, stb.), valamint a sportpálya sportcsarnok felőli oldalán egy olyan
labdafogó háló építésének támogatására, tárgyi eszközök beszerzésére, illetve az utánpótlás nevelés
támogatására.
A sportpálya öntözéséhez szükséges vízmennyiséget kút fúrásával kívánjuk előteremteni, lehetővé
téve mind a sportpálya öntözéséhez szükséges vízmennyiség biztosítását, mind pedig a Morgó-patak
ökoszisztémájának fenntartását.
A Magyar Labdarúgó Szövetség 2016. augusztus 31. napján átvett hiánypótlást elrendelő határozata
értelmében a pályázat benyújtásához az alábbi döntések, nyilatkozatok szükségesek:

Kismaros Község Önkormányzata, mint a Kismaros 1909 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa
hozzájárul a fentiekben részletezett beruházás (sportpálya felújítása, automata
öntözőrendszer kiépítése, labdafogó háló építése) megvalósulásához.

Kismaros Község Önkormányzata, mint a Kismaros 1909 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa
nyilatkozik, hogy a Kismaros 1909 hrsz.-ú ingatlanon létrejövő beruházás megvalósítását
követően a Kismarosi Fortuna SC részére a fenntartási költségek viselése ellenében, 5 éves
határozott időtartamon keresztül a beruházással érintett ingatlan használatát
térítésmentesen biztosítja.
A hiánypótlásra a Magyar Labdarúgó Szövetség 45 napos határidőt tűzött ki.
Az egyesület kéri, hogy a Képviselő-testület a Kismaros Fortuna SC 2016/17-es TAO pályázatához
szükséges, az alábbi táblázatban részletezett tételekre vonatkozó önerőt a 2017-es önkormányzati
költségvetésben biztosítsa, a működési támogatás mellett.
Tétel megnevezése

Tétel részletezése

Projektösszeg

Támogatási intenzitás

Tárgyieszköz beruházás

Pályafelújítás, Automata
öntözőrendszer telepítése, labdafogó
háló építése, gyepszellőztető gép,
műtrágyaszóró gép, egyéb
fogyóeszközök

13 343 404 Ft

70%

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatása

rendezési, felkészítési, képzési
költségek, sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai, logisztikai költségek
(utaztatás), edzőtáboroztatás

8 183 653 Ft

90%

A szükséges önerő a tárgyi eszköz beruházáshoz 4.003.021 Ft, az utánpótlás nevelés támogatásához
818.065 Ft, mindösszessen 4.821.186 Ft.

Kérem, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, a határozati javaslatról döntsön.

Kismaros, 2016-09-07.

Neubauer Rudolf

Határozati javaslat
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete
1. mint a Kismaros 1909 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul a Kismarosi Fortuna Sc
2016/2017. évi TAO pályázatában részletezett beruházás megvalósításához,
2. mint a Kismaros 1909 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a Kismarosi Fortuna Sc 2016/2017. évi TAO
pályázatában részletezett beruházás megvalósítását követően 5 éves időtartamra a
fenntartási költségek viselése ellenében a Fortuna SC részére az ingatlan térítésmentes
használatát biztosítja,
3. a Kismarosi Fortuna Sc 2016/2017. évi TAO pályázatához szükséges 4.821.186 Ft önrészt
Kismaros Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal, illetve a költségvetés tervezése.
Felelős: polgármester

