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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. március 28-án tartandó ülésére. 

 

 

N a p i r e n d :   Lengyeltóti Városi Sportegyesület megkeresése sportöltöző felújítás és  

      bővítés ügyében 

 

E l ő a d ó :          Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Szekeres Imre a Lengyeltóti Városi Sportegyesület elnöke megkereste az önkormányzatunkat, 

és együttműködésünket kéri. A megkeresést az előterjesztéshez mellékelem. 

 

Egyesületük az MVH-hoz 1024153 azonosítószámon benyújtott pályázatukra 9.200.000 Ft-ot 

nyert, Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához Civil 

szervezetek infrastruktúra fejlesztése célterületre igénybe vehető támogatások jogcímen a 

városi sportöltöző felújítás és bővítésre. 

A pályázat intenzitása az egyesület esetén 100%-os. Elszámolása utófinanszírozott.  

Az Egyesület a sportöltözőt Lengyeltóti Város sportszerető lakossága javára kívánja 

rendelkezésre bocsátani; megvalósítására a külterületi 024 hrsz.-ú Lengyeltóti város 

tulajdonát képező sporttelep megnevezésű ingatlanon kerül sor 2013 április 13. és augusztus 

15. között. 

Az elnyert összeg 9.200.000.- Ft, melyből a kivitelezési munkákra fordítható 8.403.674.- Ft. 

A pályázat benyújtásakor is látható volt, hogy a teljes készültség eléréséhez nem lesz 

elegendő a pályázaton elnyert összeg, az egyesületnek további anyagi források bevonására is 

szüksége lesz. 

  A pályázati támogatás elnyerését követően a kivitelezési munkálatokra több árajánlatot 

kértek és kaptak, melyek végösszege a 10.101.530.- Ft-tól a 13.421.944.- Ft-ig terjedt. Az 

ajánlatok értékelését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó Kollektor&BB Bau Kft. (8695 

Buzsák, Tájház u. 25.) képviselőjével kezdték meg a tárgyalásokat. Első körben - egy a 2012. 

évben a pályázati kiírás miatt feltétlenül elvégezni szükséges - részmunkára kötöttek 

szerződést 201.385.- Ft értékben, mely elvégzésre, átadás-átvételre, kifizetésre és a pályázat 

keretében visszaigénylésre került. 

 

Az Egyesület vállalta, hogy az elszámolásokat (rész számlákat) úgy ütemezi, hogy azok 

támogatási összege a következő elszámolásig az MVH-tól visszaérkezzen. 

Továbbá vállalta, hogy a kivitelezési munkákat 2013-ban úgy ütemezi, hogy azok a bajnoki 

mérkőzések lebonyolítását nem akadályozzák. 

A további munkálatokat több szempontot figyelembe véve tételesen szétbontották. A 

pályázati elszámolás, a szakmai-műszaki szempontok, a pénzügyi lehetőségek miatt a 



munkálatok azon részére melyek indokoltak voltak építési szerződést kötöttek a fent 

megnevezett kivitelezővel 8.229.434.- Ft értékben. 

A teljes készültséghez szükséges visszamaradó munkálatok ellenértéke 1.670.711.- Ft. 

A sportegyesület szakosztályai, tagjai, támogatói között egyeztetést folytatva jelen kérelem 

megírásakor kijelentették, hogy a visszamaradó munkálatokból biztosan el tudnak végezni 

„társadalmi munka eredményeként” 671.988.- Ft értékű kivitelezési munkálatokat. 

A még fennmaradó munkálatok ellenértéke -, mely anyagköltségeket is, és munkadíjat is 

tartalmaz - jelen számítás szerint bruttó 998.723.- Ft, melynek átvállalását kérik az 

önkormányzattól. 

 

A kérelembe foglaltakat megvizsgáltam. 

 

A döntéshozatalhoz felülvizsgáltam az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A mindennapi 

működés mellett a kért 998. 723.- Ft támogatási összeg  az önkormányzat működőképességét 

nem befolyásolja, de a további önkormányzati pályázatok sajátforrás lehetőségét 

nagymértékben csökkenti. 

Az egyesület által kiválasztott kivitelezővel az önkormányzat is tárgyalást folytatott, melynek 

eredményeként a vállalkozó 200 000.-Ft munkadíjat magára vállalt.  

A fennmaradó részből az anyagköltség 762 737.-Ft, a munkadíj 35 986.-Ft. 

 

Határozati javaslat: 

 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a sportöltöző 

felújítási munkáinak pályázati támogatását meghaladó részére legfeljebb 504 000.-Ft 

támogatást biztosít a tartalékkeret terhére, melyet csak anyag vásárlására lehet fordítani. Az 

anyag mennyiségét és egységárát az önkormányzattal előre egyeztetni szükséges. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a sportöltöző 

felújítási munkáinak pályázati támogatását meghaladó részére  támogatást nem biztosít. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyeltóti, 2013. március 22. 

 

            Zsombok Lajos 

            Polgármester 

 

 

 

 Az előterjesztést készítette:                                    Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

 

 

Sándor János                                                                    dr. Szatmári Ibolya 

főmunkatárs                                                                               jegyző 


