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Javaslat 

a Pásztó 356 hrsz-ú természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő sporttelep nem 
kizárólagos felületek hirdetési jogának átadásáról. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyar Labdarugó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) és Pásztó Városi Önkormányzat 
(továbbiakban: önkormányzat) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Pásztó 
belterület 365 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Pásztó, Hajós Alfréd utca 1. 
szám alatti ingatlanon a 2018. október 10. napján létrejött együttműködési megállapodás 
alapján futballpályát alakítanak ki. A Futballpályát az MLSZ építi meg, és azt a Felek a 
birtokba adástól számított 15 év határozott ideig sportcélú tevékenység folytatására együtt 
használják és hasznosítják. 

Az együttműködési megállapodás 13. pontja alapján az MLSZ és az Önkormányzat 
közösen rendelkezik a Futballpálya területére vonatkozó reklám célú felületek 
hasznosítási jogával. Az MLSZ a 105x68-as pálya esetén 8 db 100x200 centiméteres 
hirdetési felület kizárólagos felhasználója. A kizárólagos hirdetési felületek 
elhelyezkedését MLSZ jogosult meghatározni a Futballpálya birtokba adását követő 30 
napon belül, de legkésőbb az Önkormányzat erre vonatkozó felhívásában megjelölt 
határidőre. Az MLSZ a nem kizárólagos felületek hirdetési jogát átengedi az 
Önkormányzatnak, az ebből származó bevétel az önkormányzatot illeti meg. 

A Pásztói Sport Klub (Pásztó, Hajós Alfréd u. 1.) azzal a kéréssel fordul a képviselő-
testülethez, hogy az Önkormányzat a nem kizárólagos felületek hirdetési jogát engedje át 
a Pásztói Sport Klubnak, mivel TAO-ra az egyesület nem pályázhat, így minden forrásra 
szüksége van, hogy fenn tudja tartani magát. 

Javaslom a hirdetési jog térítésmentes, határozatlan időtartamra történő átengedését, azzal 
a feltétellel, hogy a hirdetés költségeit, a kihelyezést a Pásztói Sport Klub rendezi, továbbá a 
Pásztói Sport Klub a reklámtábla környékét tisztántartja és a felületen keletkező 
szennyeződéseket eltávolítja. A szándékos rongálás következményeit az önkormányzat nem 
vállalja. 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testület döntését. 
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I. Határozati javaslat:  

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a Pásztó 356 hrsz-ú 
természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő sporttelep nem kizárólagos felületek hirdetési 
jogának átadásáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
 

1. A Pásztó 356 hrsz-ú természetben Hajós Alfréd utca 1. szám alatt lévő 105x68-as 
pálya nem kizárólagos felületek hirdetési jogát határozatlan időre, ingyenesen 
átengedi a Pásztó Sport Klubnak (Pásztó, Hajós Alfréd u. 1.) 

2. A hirdetés kihelyezésének költségeit a Pásztói Sport Klub rendezi, továbbá a Pásztói 
Sport Klub a reklámtáblák környékét tisztántartja és a felületen keletkező 
szennyeződéseket eltávolítja.  

3. A szándékos rongálás következményeit az önkormányzat nem vállalja. 
 

Felelős: Farkas Attila polgármester  
Határidő: értelemszerűen   

Pásztó, 2019. augusztus 14. 

                 Farkas Attila   
                 polgármester 

A határozati javaslat törvényes!  

Dr. Sándor Balázs 
        jegyző  
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