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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének eredményeként a 

Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) labdarúgó pályaépítési programot támogató nyílt 

pályázatot hirdet meg. A pályázat célja, hogy az országban új műfüves nagypályák, kispályák és grundpályák 

épüljenek.  

 

Polgár Város Önkormányzatának kifejezett szándéka, hogy a városban működő általános iskolában 

megteremtse a sport megkedveléséhez elengedhetetlen megfelelő színvonalú, motiváló környezetet, ezért az 

MLSZ Országos Pályaépítési Program IX. ütemének keretén belül 1 pálya építésével kíván pályázni. 

 

Az MLSZ a pályaépítési programhoz kapcsolódó pályázat keretében a pályázó kizárólag az alábbi 

beruházásokat valósíthatja meg: 

1.) Kisméretű műfüves (grund) pálya 12x24 m (14 x26 m) építése 

2.) Kisméretű műfüves pálya 20x40 m (22x42 m) építése 

3.) Műfüves félpálya 40x60 m (44x64 m) építése 

4.) Nagyméretű műfüves pálya 105x68 m (111x72 m) építése 

5.) Nagyméretű élőfüves pálya 105x68 m (111x72 m) építése 

 

Pályázók köre: önálló települési (kerületi) önkormányzatok 

Támogatás mértéke: 70 % (TAO forrás) 

Pályázati önerő mértéke: az összköltség 30 %-a 

Pályázat benyújtási határideje: 2015. október 9. 

 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a pályázati felhívás keretében 1 db 20 x 40 m-es kisméretű műfüves 

pálya építésére pályázzon. A beruházás helyszínéül a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola Móricz úti 

telephely sportudvarát javasolom megjelölni.  

 

A 20x40-es méretű pályák megépítésének költségvetése: 

 

        Bruttó (Ft) 

20x40 m nagyságú sportpálya ára: 32.500.000.- 

ebből MLSZ támogatás:  22.750.000.- 

ebből önkormányzati önerő:    9.750.000.- 

 

A kisméretű műfüves labdarúgó pálya műszaki paraméterei: 50 mm szálhosszúságú műfű kvarchomok és 

színezett gumi-granulátum feltöltéssel, bevágott vagy beleszőtt fehér vonalakkal, 2 db 3x2 méteres kapuval, 

pálya körül Viacolor járda, alapvonalak mögött labdafogó háló, pálya körül palánk, oldalsó labdafogó háló. 

 

Az új pálya építését az MLSZ által kiválasztott vállalkozás(ok) végzi(k) el.  

 

Az MLSZ által megvalósított tárgyi eszköz beruházás, a megvalósítás helyszínét biztosító ingatlan 

tulajdonosának/tulajdonosainak tulajdonába kerül, azonban a nyertes pályázóval kötendő 15 évre szóló 



együttműködési megállapodás alapján az MLSZ-nek használati joga lesz (együttműködési megállapodás-

tervezet). Amennyiben a pályázat közoktatási intézmény udvarán valósul meg, abban az esetben a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ hozzájárulása is szükséges a projekthez. 

 

A pályázó a pályán kívül köteles megvalósítani egy szakmai programot is a bevont szakmai 

együttműködőkkel, amely során az alábbiak közül legalább egy célkitűzés egyértelműen teljesül: 

a) az utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételei erősödnek, 

b) a labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek létszáma nő, 

c) a szabadidő futball feltételei javulnak.  

 

Együttműködő partnernek a Polgár Városi Sportegyesületet kívánjuk megjelölni.  

 

A futballpálya rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi felújítási, javítási, karbantartási 

költséget, valamint a használattal járó költségeket, a felmerülő közterheket az Önkormányzat viseli.   

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2015. szeptember 14. 

 

 

          Tóth József 

          polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

………./2015. (IX.24.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Magyar Labdarúgó 

Szövetség Országos Pályaépítési Program IX. ütemén történő részvételre” elnevezésű előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó 

Szövetség országos pályaépítő programjára, amelynek keretében a Polgári Vásárhelyi Pál Általános 

Iskola Móricz úti telephely (4090 Polgár, Móricz u. 3-5., hrsz.: 399.) sportudvarán műfüves 

futballpálya épül. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére 

valamint együttműködési megállapodások (Magyar Labdarúgó Szövetség, Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ, Polgár Városi Sportegyesületet) aláírására. 

 

2.) A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén a sportpálya létesítéséhez szükséges önrészt 

bruttó 9.750.000.- Ft-ot a 2016. évi költségvetésben biztosítja. 

 

3.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a létesülő futballpálya fenntartási költsége az 

Önkormányzatot terheli. 

 

4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.  

 

Határidő: 2015. október 9. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 


