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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok 2011. évi hatálybalépésének 
eredményeként a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) az elmúlt évekhez 
hasonlóan 2018. augusztus 10-én idén is labdarúgó pályaépítési programot támogató nyílt 
pályázatot hirdetett meg 2018. október 1-i benyújtási határidővel. A 2018. évi MLSZ labdarúgó 
pályaépítési program értelmében a pályázó által közvetített gazdasági cég társasági adó – 
továbbiakban, mint „TAO” - felajánlását lehet felhasználni a pályaépítés nettó bekerülési 
költségének 70%-a erejéig, a kivitelezési költség fennmaradó 30%-át a pályázónak önrészként kell 
biztosítania pályázati nyertessége esetén. A 30 % önerő tovább csökkenthető abban az esetben, ha a  
TAO támogatás mértékét növelni tudjuk. Az önkormányzat esetében – több MLSZ-es megbeszélés 
eredményeképpen – az önerő 17,5 %-ra csökkenthető, úgy hogy a TAO támogatás mértékét 70 %-
ról 82,5 %-ra kell emelnünk. Nyertes pályázat esetén és a pályázó által közvetített gazdasági 
cég(ek) - önkormányzatunk esetében a egyelőre a STRABAG - TAO felajánlásának megfizetését 
követően az MLSZ köt a pálya megépítésére vállalkozási szerződést az általa megversenyeztetett és 
kiválasztott kivitelezővel, valamint intézi a kivitelezéssel kapcsolatos megrendelői feladatokat.  
 
Pályázati nyertesség esetén az MLSZ és a nyertes pályázó között együttműködési megállapodás jön 
létre. Az MLSZ 500.000,- Ft pályázati biztosítékot ír elő, melyet a támogatási kérelem 
benyújtásakor kell megfizetni. A pályázati biztosítékkal a pályázó a pályázat elbírálásáig kötve van 
(ajánlati kötöttség). Ha a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt pályázati kérelmét 
visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, vagy a 
szerződéskötést követően fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a biztosíték az MLSZ-t illeti meg. Az 
MLSZ a biztosítékot 10 napon belül visszafizeti, ha a pályázati felhívás visszavonásra kerül, 
érvénytelenné nyilvánítják, vagy amennyiben a vesztes pályázó a pályázati eljárás eredményéről 
értesítést kap, illetve ha a szerződéskötés meghiúsulása nem a pályázó érdekkörében felmerült 
okból történt.  
Nyertes pályázat esetén a pályázati biztosítékként megfizetett összeg a szerződés alapján a pályázó 
által megfizetett ellenértékbe beszámít.  

Pályázat keretében megvalósítható beruházások közé tartozik a nagyméretű élőfüves pálya 105x68 
m építése. Önkormányzatunk a Hajós Alfréd úti nagyméretű sportpálya felújítására szeretne 
pályázatot benyújtani.  
A sportpálya megépítésének várható költsége az MLSZ pályázati felhívás tájékoztatása szerint 
bruttó 103.000.000 Ft. Az önkormányzatnak 9.000.000 Ft önerővel rendelkezik. A fennmaradó 
összeget támogatás formájában kell megszereznie önkormányzatunknak, ennek érdekében a 
polgármester úr már több gazdasági társasággal folytatott tárgyalásokat. Ígéretet kapott, hogy a 
fennmaradó összegeket TAO támogatás formájában át tudják utalni az MLSZ részére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok állásfoglalásának 
figyelembevételével a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!  
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I. Határozati javaslat: 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta az Országos 
Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázat benyújtására tett javaslatot és az alábbi határozatot 
hozza: 

1. A képviselő-testület a pályázat benyújtását határozza el a Pásztó 356 HRSZ számú 
ingatlanon – Hajós Alfréd út 1. - a sportpálya felújítására bruttó 103.000.000,- Ft 
összköltséggel tervezett, 105x68 m nagyméretű élőfüves labdarúgó pálya és tartozékai 
építése érdekében. A képviselő-testület a beruházás megvalósításához 9.000.000,- Ft saját 
forrást biztosít a 2018. évi költségvetése terhére. A pályázat benyújtásához szükséges bruttó 
500.000,- Ft összegű pályázati biztosíték a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre áll.   

2. Pásztó Városi Önkormányzat, mint pályázó nyilatkozza, hogy kapcsolatban áll olyan 
vállalkozásokkal, akik nyertes pályázat esetén biztosítják számára a pályaépítéshez 
szükséges teljes támogatási összeget és szükség esetén a kiegészítő támogatást is.  

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, akadályoztatása esetén az alpolgármestert, hogy 
a pályázat benyújtásáról a megadott határidőig gondoskodjon, egyben felhatalmazza arra, 
hogy a pályázattal kapcsolatos megállapodásokat aláírja és a szükséges nyilatkozatokat 
megtegye.  
 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
 
Pásztó, 2018. szeptember 26. 
 
        Farkas Attila  

           polgármester  
 
A határozati javaslat törvényes! 

 
       Dr. Gajdics Gábor 
        jegyző 
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