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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) defibrillátor eszközbeszerzési
pályázatot hirdet, amely célja életmentő eszközök beszerzésének támogatása az amatőr
csapatok részére. Jelen program részben állami, részben FIFA támogatás felhasználásával
valósul meg.
Összhangban az MLSZ stratégiájával, a defibrillátor pályázat célja, hogy a speciális eszköz
beszerzésének támogatásával az MLSZ hozzájáruljon ahhoz, hogy az önkormányzatok és a
sportszervezetek, a játékosok és a bírók életvédelmét megfelelő minőségű eszközzel
biztosíthassák.
A pályázat keretében kizárólag defibrillátor beszerzése támogatható. A pályázat keretében
pályázható eszközöket az MLSZ központilag szerzi be. A pályázó szervezetnek megítélt
támogatás eredményeként, a támogatási okirat aláírásával a sportszervezet/az
önkormányzat az eszköz tulajdonosa lesz. Az eszköz üzemeltetését 15 évig (fenntartási
időszak) kell biztosítani a pályázaton nyertes szervezetnek.
A támogatói döntést követően aláírásra kerülő támogatási okirat a pályázati adatlapon
szereplő becsült költséget fogja tartalmazni. Az eszközbeszerzés tényleges költségét a
nyertes pályázó az MLSZ által lebonyolítandó közbeszerzési eljárás lezárultát követően ismeri
meg.
Az elszámolható egységköltség maximális összege bruttó 500.000 Ft/defibrillátor. Ez az
összeg megegyezik 1 db defibrillátor bruttó költségével.
A támogatás maximális mértéke a pályázatban elszámolható költség 90%-a. Az elnyerhető
támogatás maximális összege bruttó 450.000 forint.
Az önrész mértéke a pályázatban elszámolható költség 10%-a, amelyet a pályázó pályázati
önrészként köteles kifizetni, a támogatási okirat megkötése előtt.
A becsült önerő összege bruttó 50.000 forint.
A nyertes pályázó kizárólag akkor állhat el az önerő átutalásától és/vagy a támogatási okirat
aláírásától amennyiben az önerő 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja becsült önerőt.
A pályázatban egy adott sportszervezet/önkormányzat egy darab defibrillátorra pályázhat.
Pályázatot nyújthatnak be:
1/ Önkormányzat
Önálló települési (kerületi) önkormányzat (nyilatkoznia kell, hogy a fizetési kötelezettségnek
megfelelő összeg teljes mértékben rendelkezésre áll.)
vagy
2/ Sportszervezet, amely az alábbi feltételeket teljesíti:
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1. Adott sportszervezet nincs támogatás kizárás hatálya alatt.
2. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében, a pályázó sportszervezet által
felnőtt férfi nagypályás bajnokságban indított csapatuk legmagasabb bajnoki besorolása
legfeljebb a megyei/budapesti I. osztály a 2017/2018 versenyévadban.
3. A pályázónak nincs lejárt köztartozása.
4. A pályázónak nincs 190 napnál régebbi lejárt tartozása az MLSZ felé.
5. Az érintett sportszervezet az MLSZ által szervezett és a megyei igazgatóságok által
lebonyolított bajnokságok bármely osztályából vagy korosztályából nem lépett vissza/nem
lett kizárva a 2017/2018-as versenyévadban.
6. A pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (ld. az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
82. §).
7. A pályázó átlátható szervezetnek minősül.
Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek vállalják, hogy a defibrillátort több
sportszervezet is használhatja.
A pályázatot az MLSZ területileg illetékes megyei igazgatóságára 2018. február 19. és 2018.
március 19. között lehet benyújtani.

Szekszárd, 2018. február 22.
Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (…) határozata a
Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott pályázat jóváhagyásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. úgy határoz, hogy az önkormányzat támogatás iránti igényt nyújt be „Defibrillátor
eszközbeszerzés” című pályázat keretében a Magyar Labdarúgó Szövetséghez az
alábbi forrásmegosztással:
A projekt összköltsége bruttó 500.000 Ft, amelyből a támogatás mértéke bruttó
450.000 Ft, az önerő pedig bruttó 50.000 Ft;
Határidő: 2018. február 22.
Felelős:
Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző
2. kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához saját erőként 50.000 Ft–
ot biztosít a 2018. évi költségvetés Felhalmozási Céltartalék terhére.
Határidő: 2018. február 22.
Felelős: Ács Rezső polgármester
Dr. Molnár Kata jegyző
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