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Javaslat 
 az MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó együttműködési megállapodás 

aláírására 
 
 
 
 
Készült: A képviselő-testület 2019. május 13-i ülésére 

Előterjesztő: 
 

Farkas Attila polgármester 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 

Szoc.  Bizottság 
Pénzügyi és Településfejl. 

Bizottság Ügyrendi Bizottság 

- igen -       
Készítette: 
 

Városüzemeltetési Osztály 
 

 
Vélemények: 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megtárgyalás módja:           
 
nyílt ülés 

 
Döntéshozatal:        

minősített 
szavazattöbbség  

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 277/2018. (IX.26.) számú határozatában döntött 
arról, hogy a Pásztó 356 Hrsz. számú ingatlanon – Hajós Alfréd út 1. – a sportpálya felépítésére 
bruttó 103.000.000,- Ft összköltséggel tervezett, 105x68 m nagyméretű élőfüves labdarúgó pálya és 
tartozékai építése érdekében pályázatot nyújtson be. Ehhez a költségvetésben 9.000.000,- Ft saját 
forrás rendelkezésre állt és áll. A pályázat benyújtásakor a 9.000.000,- Ft önerő elegendőnek 
látszott a sportpálya megépítéséhez. Időközben több tárgyalást is folytattunk az MLSZ-szel és 
sajnos olyan információkhoz jutottunk, hogy a bekerülési érték 30 %-át önerőként az 
önkormányzatnak kell biztosítania. 
Az önerő biztosításáról a Képviselő-testület a 88/2019. (II.28.) számú határozatában döntött. 
Újabb tárgyalásokat következtek az MLSZ beruházási igazgatójával is, akinek jeleztük, hogy az 
önkormányzat költségvetésének a 30.000.000,- Ft-os önerő nagyon megterhelő lesz és abban kértük 
a tanácsát, hogy hogyan tudnánk a bekerülési értéket csökkenteni. Azt a javaslatot kaptuk, hogy 
csökkentsük a műszaki tartalmat. A műszaki tartalom csökkentésének lehetőségét abban láttuk, 
hogy a pályaépítésből kivesszük a pályavilágítás kivitelezését. Az MLSZ felé jeleztük kérésünket, 
ahonnan visszajelzést kaptunk, hogy a csökkentett műszaki tartalommal kiírták a pályázatot.  
Pár hét elteltével az MLSZ kiértesítette önkormányzatunkat, hogy az Országos Pályaépítési 
Program 47. ütemének kivitelezői tendere lezárult és kiértékelésre került.  
A beruházás bekerülési értéke bruttó: 99 303 248,- Ft 
Az önkormányzat által fizetendő ellenérték: 25 558 725,- Ft 
A kiértesítéssel egyidejűleg megérkezett egy együttműködési megállapodás is /1. sz. melléklet/, 
melyet aláírva kérnek visszaküldeni. 
Az együttműködési megállapodást átnéztük és több részén módosító javaslattal éltünk az MLSZ 
felé, mert az ő általuk küldött együttműködési megállapodást az önkormányzat szakemberei túl 
egyoldalúnak vélték. /2. sz. melléklet/ 
 
 
 
A./ Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a MLSZ Országos 
Pályaépítési Programjához kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására tett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó 356 Hrsz. számú ingatlanon – 
Hajós Alfréd út 1. – a sportpálya megépítéséhez szükséges együttműködési megállapodást 
az alábbi módosításokkal fogadja el: 
-………………………………………….., 
-………………………………………….., 
-…………………………………………..., 

 
Pásztó 2019. május 09. 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Polgármester 

 Farkas Attila 
            polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
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Dr. Sándor Balázs 
         Jegyző 
B./ Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a MLSZ Országos 
Pályaépítési Programjához kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására tett javaslatot és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó 356 Hrsz. számú ingatlanon – 
Hajós Alfréd út 1. – a sportpálya megépítéséhez szükséges együttműködési megállapodás 
aláírását nem támogatja 

 
Pásztó 2019. május 09. 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Polgármester 

 Farkas Attila 
            polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
         Jegyző 
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