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ELŐTERJESZTÉS 

 a Képviselő-testület 2022. március 21-i rendkívüli nyilvános ülésére 
  

Tárgy:  Döntés a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves 
pályájának felújításához szükséges önrész biztosításáról 
 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 dr. Iker Viktória jegyző 
 
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság   
  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán, 2013-ban létesült 22x42 méter nagyságú 
műfüves pálya üzemeltetőjét az alábbi pályázati lehetőségről értesítette a Veszprém Megyei 
MLSZ igazgatója. 
 
A Magyar Labdarúgó Szövetség az év során 112 db műfüves pálya felújítását tervezi, köztük 
a hivatkozott tapolcai pályáét is. Fontos eleme a pályázatnak, hogy a teljes felújítási költség 90 
%-át az MLSZ finanszírozza, a fennmaradó 10 % önrészt kellene a tulajdonosnak, jelen esetben 
Tapolca Város Önkormányzatának biztosítania.  
 
A létesítmény – lévén az iskola udvarán működik – folyamatosan a Bárdos Lajos Általános 
Iskola tanóra szerinti testnevelés óráinak (2021-ben 279 óra), a tanórán kívüli iskolai 
labdarúgásnak (2021-ben 217 óra) és az intézményi Bozsik program edzéseinek (2021-ben 232 
óra) helyszíne, valamint szabad kapacitásában amatőr sportolók használják eseti vagy 
rendszeres szabadidős sportolásra (2021-ben 838 óra). 
 
A pálya teljes felújítási költségéből a tulajdonosra eső önrész összegszerűen: bruttó 1.554. 735 
Ft. 
 
Tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlanról van szó, javaslom, hogy biztosítson 
rá fedezetet a képviselő-testület, támogatva ezzel a kivitelezés eredményességét.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Bárdos Lajos Általános Iskola udvarán (8300 Tapolca, Bárdos 
L. u. 1-5.; 2622 hrsz.), 2013-ban létesült 22x42 méter nagyságú 



műfüves pálya felújításához bruttó 1.554.734 Ft összegű önrész 
biztosítására kötelezettséget vállal. 
Az önrész forrása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Tapolca város költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) 
önkormányzati rendelete 10. melléklet I. Tartalékok 2. 
Céltartalék 2.2 Felhalmozási célú – Pályázati tartalék jogcíme. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:   azonnal 
Felelős:   polgármester 
  
 

Tapolca, 2022. március 17. 
 

 
Dobó Zoltán  
polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


