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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) 2015-ben labdarúgó pályaépítési programot támogató 

nyílt pályázatot hirdetett meg. Polgár Város Önkormányzatának pályázata a 102/2015.(IX.24.) sz. határozat 

alapján benyújtásra került. 

 

2015. december 15-én azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a pályázat tartaléklistára került, amely azt jelenti, hogy 

a 2016-ra jóváhagyott helyszínek közül, ha valamely település visszalép, úgy a pályaépítésre már 2016-ban 

sor kerülhet, máskülönben 2017. évre datálható a megvalósítás kezdete. Ennek értelmében a város 2016. évi 

költségvetésében a pályázathoz szükséges saját erő sem került betervezésre. 

 

A pályázatunkkal kapcsolatosan 2016. február 29-én tájékoztattak arról, hogy visszalépés történt, ezért már 

az idei évben megvalósításra kerülhet a labdarúgópálya építése, amelyet az MLSZ által kiválasztott 

vállalkozás(ok) végzi(k) el. 2016. április 25-én jelezték, hogy az MLSZ a kivitelezői tendert meghirdette, 

melynek beadási határideje 2016. május közepe volt. Az MLSZ által kiértékelésre került tendert a 

Sportchampion Kft (3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 10. 3. em. 4.) nyerte meg. 

 

A labdarúgópálya adatai: 

  labdarúgópálya azonosítószáma:   15/9-2-678/1 

  labdarúgópálya címe:     4090 Polgár, Móricz u. 3-5. 

  labdarúgópálya típusa:    20 x 40 műfüves pálya 

  labdarúgópálya teljes költsége:   25.983.170.- Ft. (bruttó) 

  Önkormányzat által fizetendő ellenérték (30 %): 7.794.951.- Ft. (bruttó) 

 

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) a 

pályára. Mivel a pályázat közoktatási intézmény udvarán valósul meg, ebben az esetben a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ (KLIK) hozzájárulása is szükséges a projekthez. Az Önkormányzat részéről 

aláírt együttműködési megállapodást 2016. június 20-ig szükséges megküldeni az MLSZ részére. 

 

Az üzemeltetési megállapodás-minta szerint az Önkormányzata viseli a futballpálya rendeltetésszerű 

használatához szükséges valamennyi felújítási, javítási, karbantartási költséget, valamint a használattal járó 

költségeket és a felmerülő közterheket is. 

 

A T/10729. sz. törvényjavaslat szerint 2017. január 1-től a tankerületi központ látja el a települési 

önkormányzat működtetői feladatait, átveszi a vagyonkezelői jogot az önkormányzati tulajdonú ingatlanon. 

Kérdésünkre az MLSZ arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy sajnos még nem látják az újabb KLIK 

átalakítás milyen hatással lesz az önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodásra. Amennyiben 

jogszabályváltozás következik be, úgy módosítani fogják a már aláírt megállapodást. 

http://maps.google.com/maps?q=HU%203700%20Kazincbarcika%20M%C3%B3ricz%20Zsigmond%20t%C3%A9r%2010.%203.%20em.%204&hl=hu&ie=UTF8


  

A pályázat kapcsán a közoktatási feladatot ellátó intézmény udvarán létesítendő labdarúgópálya elsődlegesen 

az iskola tanulóinak, valamint a város lakossága sportolási lehetőségeinek bővülését szolgálja. Ennek 

figyelembe vételével javasolom, hogy a Képviselő-testület a labdarúgópálya létesítéséhez szükséges önrészt 

bruttó 7.794.951.- Ft-ot a 2016. évi költségvetésben biztosítsa. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2016. június 6. 

 

      Tisztelettel:  

 

          Tóth József 

          polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 

………./2016. (VI.16.) sz. határozat 

 

 

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

Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében támogatásban részesült műfüves pálya megépítésére” 

vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség országos 

pályaépítő programjának keretén belül meg kívánja valósítani a 20x40-es műfüves labdarúgó pálya 

építését. 

 

2.) A Képviselő-testület a labdarúgópálya létesítéséhez szükséges önrészt bruttó 7.794.951.- Ft-ot a 2016. 

évi költségvetésben biztosítja. 

 

3.) A Képviselő-testület a 2. pontban foglaltak szerinti saját forrás összegét az Önkormányzat oktatási 

intézményi működtetői feladatának megszűnését követően követelésként érvényesíti a jogszabály 

szerinti működtetői feladat ellátó új szervezet felé. 

 

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

Önkormányzatot, mint az oktatási intézmény működtetőjét terheli.  

 

5.) A Képviselő-testület az Önkormányzat működtetői feladat ellátási kötelezettsége időtartamára vállalja 

a 4. pontban foglalt költségek finanszírozását. 

 

6.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2016. június 20. 

Felelős: Tóth József polgármester 

 


