
 
 

 

Balatonakarattya Község  Önkormányzata 

Polgármesterétől 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Az előterjesztés törvényességi 

szempontból megfelelő.   

                                                                                                      

Balatonakarattya, 2016. április 18. 

 

 

 

                                                                                                        Polgár Beatrix                       

                                   jegyző 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. április 20-ai rendkívüli ülésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: ORSZÁGOS LABDARUGÓ PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ MŰFÜVES 

PÁLYAÉPÍTÉS MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA. 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester 

                     

Előterjesztést készítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2015.(IX.30) határozatával 

döntött arról, hogy részt vesz az MLSZ Országos Pályaépítési Programja műfüves pálya létesítése 

célú pályázaton. 

Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a pálya 

megvalósítására és működtetésére vonatkozóan. 

A munkaterület átadásán jelen lévő Breinich Miklós műszaki ellenőr (Sport-Ber Kft ) és Matolcsy 

Gyöngyi polgármester megállapították, hogy a munkaterület átadása – mely 2016. április 15-én 

történt - sikertelen volt, mivel a szerződésben megjelölt helyrajzi számon csak úgy lehet elhelyezni a 

pályát, ha fák kivágására kerülne sor. Ezt a megoldást megjelentek elvetették. Balatonakarattya 

Község Önkormányzata azt a megoldást tartja kívánatosnak, ha a pálya az eredeti színhelyen 

(Rákóczi Park) de 90 fokkal elforgatva kerül megépítésre. A Szerződésben kizárólag a Balatonkenese 

2767 hrsz-ú ingatlan került a megvalósítás helyszíneként megjelölve. A módosítás után a 2760 és a 

2759/14 helyrajzi számú ingatlanok is érintve lesznek, mint megvalósítási helyszínek. 

 

A fentiek alapján a szerződést módosítani kell. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek! 

 

 

Matolcsy Gyöngyi 

     polgármester 

 

 

HATÁROZAT TERVEZET 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2016. (             .) határozata 

 

Országos labdarugó pályaépítési program keretében megvalósítandó műfüves pályaépítés 

megállapodásának módosítása 

1. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2015.(IX.30) határozatával 

döntött arról, hogy részt vesz az MLSZ Országos Pályaépítési Programja műfüves pálya 

létesítése célú pályázaton. 

2. Balatonakarattya Község Önkormányzata az 1. pontba foglalt határozat alapján 

együttműködési megállapodást kötött a Magyar Labdarúgó Szövetséggel a pálya 

megvalósítására és működtetésére vonatkozóan (továbbiakban Szerződés). 

3. A munkaterület átadásán jelen lévő Breinich Miklós műszaki ellenőr (Sport-Ber Kft ) és 

Matolcsy Gyöngyi polgármester megállapították, hogy a munkaterület átadása – mely 2016. 

április 15-én történt - sikertelen volt, mivel a szerződésben megjelölt helyrajzi számon csak 

úgy lehet elhelyezni a pályát, ha fák kivágására kerülne sor. Ezt a megoldást megjelentek 

elvetették. Balatonakarattya Község Önkormányzata azt a megoldást tartja kívánatosnak, ha a 

pálya az eredeti színhelyen (Rákóczi Park) de 90 fokkal elforgatva kerül megépítésre. A 

Szerződésben kizárólag a Balatonkenese 2767 hrsz-ú ingatlan került a megvalósítás 

helyszíneként megjelölve. A módosítás után a 2760 és a 2759/14 helyrajzi számú ingatlanok 

is érintve lesznek, mint megvalósítási helyszínek. 

4. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordul az MLSz-

hez, mint szerződő félhez, hogy a fent hivatkozott Szerződés módosítása történjen meg abból 

a szempontból, hogy a Szerződés I.1. pontjában szereplő „.. Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Földhivatalánál 2767 helyrajzi számon 

nyilvántartott … „ mondatrész helyébe az alábbi mondatrész kerüljön beépítésre: 



„…Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Földhivatalánál 2767, 2760, 

2759/14 helyrajzi számon nyilvántartott …”. Egyebekben a megállapodás változatlan marad. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza Matolcsy Gyöngyi polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére, a Szerződés módosítás e határozat szerinti megkötésére. 

 

Felelős. polgármester 

Határidő: 2016. 


