A képviselő-testület 2016. április 25-i rendkívüli ülésén hozott döntések:
97/2016. Kth.
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-15
kódszámú pályázati felhívás szerint, „A kiskunhalasi Városháza tornyának látogathatóvá
tétele és kilátóvá alakítása” címmel, legfeljebb 100 millió forint tervezett projektösszeggel. A
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására, a
szükséges dokumentumok elkészíttetésére, aláírására és nyilatkozatok megtételére.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási kérelem
mellékletét képező konzorciumi megállapodást a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és
Marketing Nonprofit Kft.-vel aláírja.
98/2016. Kth.
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja azt, hogy
Kiskunhalas Város Önkormányzata a Magyar Labdarúgó Szövetség által az Országos
Pályaépítési Program keretében meghirdetésre került rekortán pályaépítésre pályázatot
nyújtson be.
2.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat benyújtásával, egyúttal
felhatalmazza a mellékletben szereplő pályázati adatlaphoz kapcsolódó önkormányzati
nyilatkozat, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, szakmai partnerrel kötött együttműködési
megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, az Önkormányzat és a Halasi
Városgazda Zrt. közötti sportpályára vonatkozó üzemeltetési és használati szerződés
módosítására, azzal, hogy az üzemeltetési és használati szerződés tegye lehetővé a
pályázatban foglalt kötelezettségek teljesítését.
3.
A Képviselő-testület biztosítja a pályázatban foglalt 30%-os önrészt. Ezzel
kapcsolatban megbízza a Polgármestert, hogy az előreláthatólag szükséges 11 850 000 Ft-ot
tervezze be az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletbe.
1. melléklet
Pályázati adatlaphoz kapcsolódó önkormányzati nyilatkozat
Alulírott ………………….. (név) az ……………………. (a továbbiakban: Önkormányzat)
képviseletében a Rekortán Pályaépítési Program keretében benyújtott pályaépítési pályázat
kapcsán az alábbi kötelezettségvállalási nyilatkozatokat teszem.
a) a pályázati adatlapon és mellékleteiben feltüntetett adatok teljes körűek, valódiak és
hitelesek, az abban tett nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.
b) az együttműködési megállapodás tartalmát Önkormányzat megismerte és tudomásul
veszi, hogy annak módosítására csak az MLSZ kifejezett hozzájárulása esetén van
mód, azzal, hogy a hozzájárulás megtagadása nem mentesíti az Önkormányzatot
ajánlati kötöttsége alól.
c) az Önkormányzat képviselője jogosult a pályázó szervezet képviseletére és kijelenti,
hogy a testületi szervek részéről a pályázat benyújtásához és a jelen nyilatkozat
megtételéhez szükséges felhatalmazással rendelkezik, a pályázat benyújtását
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely az
általa képviselt szervezet részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a
pályázat megvalósítását.

d) Önkormányzat vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges összes engedélyt beszerzi és a
kivitelezés kezdetére átadja azokat az MLSZ, vagy az MLSZ képviselője (beruházás
bonyolító) részére.
e) a rekortán pálya létesítés teljes időtartama alatt az Önkormányzat biztosítja
valamennyi olyan feltétel teljesítését, amely egyéb esetben a beruházó feladata lenne,
így különösen, de nem kizárólagosan: a felvonulási terület biztosítását, vízvételi
lehetőséget, áramvételi lehetőséget, munkaterület kivitelezésre alkalmassá tételét
(cserjék, fák kivágását, gyökereik eltávolítását a területről, stb), építési terület
előkészítését, szintbe hozását (20x40 m pályánál a maximális eltérés a pálya leendő
területén a legmagasabb és legmélyebb pont között 30 cm, félpályánál maximum 40
cm, nagypályánál maximum 50 cm lehet /amennyiben a szintkülönbség ennél több, az
Önkormányzatnak a szükséges munkálatokat a kivitelezés megkezdése előtt kell
elvégeznie/),
f) Önkormányzat vállalja, hogy biztosítja az anyagok, gépek, stb. építési területre történő
beszállításához szükséges bejárást, útvonalat kb. 40 tonna/gk. súlyhatárig.
Amennyiben az Önkormányzat által kijelölt útvonal annak ellenére megsérül, hogy a
kivitelezők nem terhelték túl és szabályosan használták, az Önkormányzat nem tarthat
igényt a helyreállításra, illetve annak költségére.
g) Az üzemeltetéshez szükséges összes műszaki feltételt (pl.: elektromos
kapcsolószekrény, öntözéshez szükséges víz, vízvételi lehetőséget, (vezetékes víz, fúrt
kút, stb. formában)) az Együttműködési megállapodásban foglaltakkal összhangban a
Önkormányzat biztosítja, legkésőbb a kivitelezési munka megkezdéséig, legfeljebb a
Pálya kivitelezési helyétől számított 50 m távolságra.
h) Amennyiben a pályázati kiírásban szereplő lehetőséggel élve LED világítást kér a
Önkormányzat a 12x24, vagy 20x40 méteres pályához, elfogadja, hogy a LED
fényvetők felszerelése – esetlegesen - a műszaki átadást követő 3.-4. héten kerül csak
sor.
i) Önkormányzat tudomásul veszi azt, hogy kizárólag az MLSZ honlapján található
műszaki tartalom megvalósítása támogatható költség, egyéb az előkészítés,
tereprendezés, feltöltés, szintek kialakítása, támfal építés, stb. körbe tartozó munkák
nem.
j) Önkormányzat vállalja, hogy a pályázat tárgyának megépítése helyszínén, a
kivitelezésre meghirdetett időszakban (minimum 8 nap) valamennyi a kivitelezésben
részt venni kívánó Vállalkozónak – előre egyeztetett időpontban – bemutatja az
építési területet, ismerteti velük mindazon adatokat, tényeket, stb. amelyek a
kivitelezésre és az anyagszállításra történő minél pontosabb ajánlatadáshoz szükséges.
Lehetőséget biztosít részükre a helyszín megismerésére, bejárására, tanulmányozására.
Vállalja, hogy olyan részletes adatokat ad meg részükre, amelyek elősegítik azt, hogy
az MLSZ által rendelkezésükre bocsátott információk mellett, szakmailag és
pénzügyileg megalapozott ajánlatot nyújthassanak be a kivitelezésre.
k) Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kivitelezést az MLSZ által tenderen
kiválasztott vállalkozó végzi.
l) Önkormányzat együttműködik a kivitelezővel, az MLSZ képviselőjével és az MLSZ
által megbízott műszaki ellenőrrel azért, hogy a kivitelezés az MLSZ által
meghatározott időpontban elkezdődhessen, és zökkenőmentesen kerüljön
végrehajtásra. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az MLSZ jogosult a munkaterület
átadásának és a munkavégzés kezdetének és befejezésének időpontját meghatározni.
m) a pályázat tárgyának megépítése kapcsán, az MLSZ és a kivitelezést végző Vállalkozó
közti vállalkozói szerződést a kivitelezés kezdési időpontjában (a terület műszaki
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átadásakor) az Önkormányzat, mint majdani üzemeltető megismeri, és az abban
foglaltakat elfogadja, segíti annak megvalósulását.
Önkormányzat tudomásul veszi azt, hogy a kivitelezés műszaki tartalmához és
költségéhez kapcsolódó információkról az MLSZ nem köteles részletesebb
tájékoztatást biztosítani annál, mint ami a pályázati útmutatóban, a vállalkozóval
kötött szerződésben és annak mellékleteiben olvasható.
Önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén egy összegben kifizetésre kerül
az együttműködési megállapodás 2. mellékletében meghatározott ellenérték. Ezt az
összeget az Önkormányzatnak a megállapodás aláírását követő 8 napon belül
előlegként kell átutalnia az MLSZ bankszámlájára.
ha a tényleges kivitelezési ár magasabb, mint a pályázat benyújtásakor megismert
becsült költség 110%-a, akkor Önkormányzat elállhat az MLSZ által kötendő
együttműködési megállapodás aláírásától. Amennyiben bármilyen más ok miatt, vagy
indoklás nélkül áll el a Önkormányzat az MLSZ által kötendő együttműködési
megállapodás aláírásától, akkor tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtását követő 2
naptári évben az MLSZ kizárhatja az általa meghirdetett pályázatokból.
amennyiben a beruházás építési engedély köteles, Önkormányzat vállalja a beruházás
70%-ának összegével megegyező jelzálogjog 15 évre szóló bejegyzését és a
bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését. A beruházás akkor is
megvalósítható, ha a beruházás helyszínét biztosító ingatlan nem, vagy nem
kizárólagosan önkormányzati tulajdonban van, ebben az esetben azonban a nem
önkormányzati tulajdonú ingatlanra, illetve ingatlan részre a beruházás 70%-ának
erejéig az MLSZ javára kerülhet bejegyzésre a jelzálogjog az Önkormányzat
költségre, amennyiben nem építési engedély köteles a beruházás. Az MLSZ
kizárólagos döntési jogköre a jelzálogjog bejegyzésének előírása. Amennyiben építési
engedély köteles a beruházás, akkor a jelzálog jogosultja a Magyar Állam lesz.
amennyiben a pályázat megvalósításában olyan partner vesz részt, amely még nem
lépett be a Bozsik-program egyesületi vagy intézményi programjába, akkor vállalja,
hogy legkésőbb a 2016/2017-es szezonban a fenti programok egyikében regisztrálja
magát.
Önkormányzat tudomásul veszi, hogy szerződéskötési kötelezettség terheli;
amennyiben a szerződéskötési kötelezettségnek a teljes beruházási költség
megismerését követő 15 munkanapon belül nem tesz eleget a Önkormányzat vagy az
ellenértéket 8 napon belül nem utalja át, az MLSZ a pályázatot visszalépettnek
tekintheti és 2 évre kizárhatja az MLSZ által kiírásra kerülő későbbi pályázatokból.
a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdonosa(i) nem sportszervezet illetve nem a
Magyar Állam.
Az építeni kívánt projektelemmel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlan legalább
korlátozottan forgalomképes.
Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során a Vállalkozó utasítást – a
vállalkozási szerződés értelmében - kizárólag az MLSZ-től és a Műszaki ellenőrtől
fogadhat el.

Dátum:
_____________________
Kiskunhalas Város Önkormányzata
képviseli: Fülöp Róbert polgármester

2. melléklet
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
(önkormányzati pályázó, önkormányzati tulajdonos esetén)
Alulírott, … Önkormányzat (székhelye: … adószáma: … képviseli:…), kötelezettséget
vállalok arra, hogy az … arányban tulajdonomban álló, a … Földhivatalnál … helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben … címen található ingatlan használatát a Magyar
Labdarúgó Szövetség részére átengedem.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a fent megnevezett ingatlan(ok)on
sportpályát létesítsen.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a felépült sportpályát a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
együttműködve 15 éven keresztül együtt használjuk és hasznosítsuk a TAO pályázatban leírt
cél megvalósítása érdekében.
Amennyiben a sportpálya létesítése építési engedély köteles tevékenység, hozzájárulok az
ingatlanon a Magyar Állam javára történő 15 évre szóló jelzálogjog bejegyzéséhez a
beruházás összegének 70% erejéig, és vállalom a bejegyzéshez kapcsolódó költségek
megfizetését.
Nyilatkozom arról, hogy a fenti ingatlan nem tartozik az Önkormányzat forgalomképtelen
törzsvagyonába.
Nyilatkozom, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga,
amely akadályozná a Magyar Labdarúgó Szövetséget abban, hogy a fenti ingatlanon a
beruházást megvalósítsa.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján
jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez
szükséges felhatalmazással.
Kelt: település, 2016. április 26.
………………………………………..
Név
Székhely
Képviselő

3. melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(MINTA)
mely létrejött egyrészről
........ Önkormányzat (székhely, képviseli) /a továbbiakban: Önkormányzat/
másrészről
……. szakmai partner (székhely, képviseli) /a továbbiakban: Szakmai Partner/
között az alulírt napon és feltételekkel:
1. A Magyar Labdarúgó Szövetség Rekortán Pályaépítési Programja keretében …
Önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek keretében a Magyar Labdarúgó
Szövetség ….. méretű labdarúgó pályát épít az alábbi helyszínen: … . …
Önkormányzat pályázatában szakmai partnerként …. – t jelölte meg.
2. Az Önkormányzat és a Szakmai Partner együttműködik abban, hogy a labdarúgó
pályán elsősorban labdarúgó foglalkozások, versenyek, tornák, egyéb labdarúgással
kapcsolatos események, másodsorban tömegsport, szabadidő- és kulturális
rendezvények valósuljanak meg.
3. Önkormányzat a Tao. tv. előírásainak megfelelően kötelezettséget vállal, Szakmai
Partner pedig tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályát iskolai és diák-,
főiskolai- egyetemi sport események (elsősorban labdarúgás), szabadidősport
események (elsősorban futball), más közösségi célú – különösen: kulturális, turisztikai
– események lebonyolítása céljából naponta a futballpálya üzemidejének legalább
20%-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen használja vagy kedvezményes áron
hasznosítja.
4. A Szakmai Partner a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében szakmai
kapcsolattartót jelöl ki. Az önkormányzat felhatalmazza a szakmai partnert, hogy a
szakmai kapcsolattartó a programok szervezés és lebonyolítása során az MLSZ kijelölt
grundfelügyelőjével, illetve egyéb szakmai kapcsolattartójával (elsősorban: megyei
igazgatóságok munkatársai, szabadidő-futball szakág munkatársai) együttműködjön.
Az együttműködés kiterjed a folyamatos kapcsolattartásra, az esetleges
adatszolgáltatások biztosítására, illetve az MLSZ országos, regionális, megyei, vagy
körzeti programjaiban való bekapcsolódásra, a programban való részvétel
koordinálására.
5. A szakmai partner kifejezett feladata, hogy a 2. pont szerinti események szervezése
során a település – illetve vonzáskörzete – területéről minél nagyobb számú résztvevőt
toborozzon, kialakítsa, folyamatosan fenntartsa, és lehetőleg növelje a sport, a mozgás
– azon belül elsősorban a labdarúgás – iránti érdeklődést, aktivitást.

6.

Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre.

7. Felek a jelen megállapodás teljesítése céljából legalább a Ptk. szerinti
együttműködésre kötelesek.
8.

Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek felhatalmazott képviselőinek aláírásával
módosítható.

Jelen megállapodást a Felek felhatalmazással rendelkező képviselőjük útján elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon __
példányban írták alá.

_____________, 2016. _____________ __.

______________, 2016. _____________ __.

___________________________________

________________________________

képviseli:

képviseli:

