
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. október 26-i ülésére

Sorszám: Tárgy:

Telephely korszerűsítési program

13.
Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű szótöbbség Pénzügyi Bizottság

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Gál András osztályvezető
Műszaki osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Labdarúgó Szövetség megjelentette a telephely korszerűsitési programját,
melyben kizárólag amatőr bajnokságban szereplő sportszen’ezetek kaphatnak támogatást.
A pályázat keretében támoEatott tevékenvsé2ek:

A pályázatban támogatható tevékenységek, kizárólag nagypályára vonatkozóan:
E. Uj pályavilágítás kialakítása

Edzés szintű pályavilágítás kiépítése. A kiépített fényerő 200 lux.
A rendeltetésszerű üzemeltetéshez 3x80 Amper áramerősség szükséges a pályától
maximum 50 méterre.
vagy
Mérkőzés szintü pályavilágítás kiépítése. A kiépített fényerő 350 lux (négy
vagy hat oszlopos megoldás).
A rendeltetésszerű üzemeltetéshez 3x 160 Amper áramerősség szükséges a
pályától maximum 50 méterre.

VAGY

II. Pályavilágítás felújítása
A pályázó határozza meg a felújftás műszaki

tartalmát.
ÉS

EH. Kiegészítő eszközök beszerzésének támogatása:
• Cserepad 6-18 fő között
• Eredményjelző nettó 250.000,- Ft vagy nettó 500.000,- Ft értékben
• Labdafogó háló (5 méter magas és pályánként maximum 400 méter

hosszú lehet)
• Kerítés — kizárólag Iabdarúgópálya, illetve a labdarúgópályának helyet

adó sporttelep körbekerítésére
• Lelátó 100-300 fő között

1



Elöteriesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. október 26-i ülésére

A sportpálya Fű 1-es pályáján javasoljuk 200 fős mobil lelátót és I db eredményjelzőt, a ff1 1,
fű 2 és Fű 3 pályákon 6 db 30-30 m-es labdafogó háló kialakítását.

Ideiglenes (mobil) lelátók műszaki leírása

1. A lelátó nyolc főelemből állítható össze. A kis elemszám gyors, hibalehetőséget kizáró
építést tesz lehetővé, a végzáró elemek elhelyezése, rögzítése jól áttekinthető és
ellenőrizhető. A főtartók tartalmazzák a rendszer összeépitéséhez szükséges fűző- és
záróelemeket, kiiktatva a megfelelő összekapcsolás elmaradásának veszélyét. Az
épitőegységek sík elemekre bonthatók, kis területen tárolhatók és szállíthatók. A
szerkezet kézi szerelésre tervezett, a legnehezebb elem súlya is 30 kg alatti. Epítés
közbeni állványozást nem igényel.

2. A tűzihorganyzott acélszerkezet méretezett Falvastagságú zánszelvényekből, TOP
STAND® minősített elemekből készűl. A rendszer 5 KN/m2 névleges terhelésre
méretezett. A LEGO-rendszerű elemkapcsolódás biztosítja a gyors összeszerelést és az
önzárást. Ajárófelületek táblásított. felületkezelt fajárólapok, az élettartam növelése és
a tökéletes mechanikai kapcsolat érdekében - a kritikus helyeken - fémlemezzel védve.

3. A lelátó telepítése megközelítőleg sík terepet igényel. A teherelosztó fa alátétek és az
állítható talpcsavarok segítségével 35 cm-es talajegyenetlenségek küszöbölhetők ki. A
szerkezet utólagosan. tetszőleges mértékben bövíthető, komfortfokozata változtatható.
Tájékoztató adatok 1000 fős lelátó építésére ill. bontására:
Epítés: 6 Fő 16 Óra

Bontás: 6 fő 14 óra
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DERBY MAX! labdarúú eredményjelző berendezés

Mérete: 365x110x5 cm
Súlya: 15 kg
0-19 eredményközlés, játékidő mérése, 60cm számok, rádiófrekvenciás kivitel
Idő: O - 99-ig, vörös, 60 cm szám

Kijelző: Nagy intenzitású vörös LED kijelző

Tápellátás: 230/24V 2,75 A DC

A berendezésekre két év a garancia (nem mechanikai jellegű sérülés esetén). A berendezés
220V tápfeszültséget igényel, amelyet transzformált árammal működtetünk.

Háttérháló műszaki leírás

1. A hálótartó oszlopok hossza 6000
betonozással rögzítve, az oszlopokon
feszítő huzaltartó akasztók számára
saroklábaknál „BS” két irányból 60 és
A háló az oszlopok külső oldalára van
külön merevítettek.

2. A teljesen elkészült oszlopok beépítés előtt tüzi-horganyzás felületkezelést kapnak.
3. Minden oszlop felső nyílása valamilyen módon lezárásra kerül lemezfedéssel, vagy

műanyag záródugóval, az eső, hó és egyéb folyadék vagy szennyeződés bekerülésének
megakadályozása érdekében.

mm, amelyből 1000 mm kerül a talajba,
‚.B” átmenő furat található a labdafogó hálót

a tetejétől számított 50 mm és 3850 mm, a
40 mm, valamint 3840 és 3860 mm távolságban.
telepítve. A pálya sarkainál elhelyezett oszlopok

Ára: 500. 000.-Ft+áfa
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1. Kiegészítő eszközök:
• Eredményjelző (nettó: 500.000,- Ft)

Nettó 500.000,- FUdb + 135.000,-FT (AFA), összesen bruttó 635.000,- Ft
• Labdafogó háló (5 méter magas és pályánként maximum 400 méterhosszú

lehet)
Nettó 20.000,- Ftlméter + 5.400 áfa, összesen bruttó 25.400,-Ft

• N’Iobil lelátó (100-300 fő között)
Nettó 15.000,- Ft/fő + 4.050 áfa, összesen bruttó 19.050,-Ft

A támogatás mértéke 70%, a támogatási igény beadásának végső határideje 2017. október 31.

Kérem a T. Képviselő-testülettöl az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

4. A háttérhálók rögzítése az oszlopok tetején és alján. megfelelő módon, tartósan és
biztonságosan történik.

5. A háttérháló kültéd használatra készül, anyaga 15V, idöjárás (napfény és fagy) álló.
Tartalmaz müszálat (p1. polipropilén), zöld színű, maximum 13x13 cm-es lyukosztású,
5 mm-es szálvastagságú kivitelben. Rögzítéséhez hasonló anyagból készült, 6-8 mm
vastag keretkötél, kifeszítéséhez PVC bevonatú drótkötél szolgál.

Az elnyerhető támogatás összege és mértéke:
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Határozati javaslatok:

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Békés, Szarvasi utca 34. számú,
3917/1 hrsz-ú Városi Sportpálya felújítására az alábbiak szerint: a Fű 1-es pályán egy 200
fős mobil lelátó és I db eredményjelző beszerzése, továbbá a Fű 1, Fű 2 és Fű 3 pályákon
összesen 6 db, 30-30 m-es labdafogó háló kialakítása. A beruházás összköltsége bruttó
9.017.000,-Ft, az igényelt támogatás mértéke 70%, a saját erő mértéke 30%, bruttó
2.705.100,-Ft. A saját erő fedezete a 2017. évi költségvetésben megtervezett, a tarhosi
ingatlanok eladásából származó bevétel.
2. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat megvalósítási
dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg,
adja ki.
3. Békés Város Onkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
valamint Békés Város Onkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési
szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg,
beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat
képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. október 19.

Jogi elLenjegyző
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