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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat pályázatainak, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
pozitív döntéseinek köszönhetően városunk két év alatt, már két kisméretű sport-pályával (rekortán 
és műfüves) gazdagodott. Ezen beruházások megvalósulását a látványsportok támogatását célzó, 
társasági adóról és osztalékadó szóló úgynevezett TAO törvény, valamint a források megszerzését 
biztosító pályázati felhívások tették lehetővé. 
Az MLSZ immár a XIV. ütemű, Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó felhívását tette 
közzé önkormányzatok számára, országosan 100 db új pálya építésére.  
Az MLSZ 10 évre szóló stratégiájának megfelelően, a pályázatok megvalósításával szeretné 
elősegíteni, az utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek erősítését, a labdarúgással 
tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek számának növekedését és a szabadidős futball feltételeinek 
javítását. A pályázó által benyújtott szakmai programnak hozzá kell járulni a fenti célok 
valamelyikéhez, melyet együttműködő partner bevonásával kell biztosítani. 
A pályázat általános feltételei csak minimális részben változtak, de a pályázat által megkövetelt 
TAO forrásról a pályázati adatlapon kell nyilatkoznia. Ez azt jelenti, hogy az előző időszakokban 
meghirdetett pályázatok megvalósításához szükséges TAO forrásokat az MLSZ szerezte meg és a 
területi döntések alapján történtek meg a pályaépítések. Ehhez a pályázónak csak a biztosítékot (200 
e Ft) és a 30% körüli saját erőt kellett megfizetnie.  
Most a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kapcsolatban áll olyan vállalkozásokkal, akik 
biztosítják számára a pályázatépítéshez szükséges TAO támogatás becsült teljes nettó összegének 
70%-át. Ezt a kivitelezői tender megkezdése előtt be kell fizetni. A támogatás minimális mértékét 
vállalkozásonként 1 M Ft-ban állapították meg. 
A pályázó önereje a tényleges bruttó beruházási költség 30%-a, melyet a kivitelezés előtt egy 
összegben át kell utalni az MLSZ részére. A pályázat fedezet biztosítását nem írja elő. A pálya 
üzemeltetési, fenntartási és karbantartási kötelezettsége 15 év, melyet a támogatott köteles 
teljesíteni.. 
A konstrukció előnyei: 

1. Pályázó önkormányzat részéről: 
• A szükséges önrész 30%-ról 23,5%-26,5%-ra csökken, ha a támogatók 

vállalják a kiegészítő támogatás megfizetését. 
• A pályázónak át kell adni az MLSZ részére a támogatást biztosító cégek 

listását, ezt követően az MLSZ végzi az adminisztratív tevékenységet. 
• A pályázó reklámfelületet biztosíthat a pálya palánkrendszerén. 

 A támogató cég/cégek részéről: 
• A cég az adóját és az adó alapját oly mértékben csökkentheti, hogy befizetése 

2,5%-7,5%-al lesz kevesebb annál, mintha azt TAO támogatás nélkül a NAV 
felé teljesítené társasági adóként. 

Az új pályák megépítése - az MLSZ tárgyi eszköz beruházása - az MLSZ által kiválasztott 
vállalkozásokkal történik. Így a nyertes önkormányzatnak nem kell beruházási tevékenységet 
végeznie, így a támogatással nem kell elszámolnia sem. A megépült pálya a helyszínt bizto-sító 
ingatlan tulajdonosának tulajdonába kerül, az MLSZ-nek együttműködési megállapodás alapján 15 
évre szóló használati joga lesz.  
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Kötelező feltétel, hogy az önkormányzati ingatlan korlátozottan forgalomképes legyen, mely a mi 
esetünkben teljesül. A pályázónak a pályázathoz csatolni kell a tankerület beruházást támogató 
nyilatkozatát.  
A pálya létesítésével kapcsolatos előkészítési feladatok (területrendezés, szintezés - max:30 cm 
szinteltérés lehetséges, fa gyökérzet eltávolítása, felvonulási terület biztosítása, víz- és áramvételi 
lehetőség -50 méteren belül- biztosítása, támfalépítés, stb.) költségei az önkormányzatot terhelik a 
pályaépítéshez kapcsolódó saját erőn túl! 
A megvalósításhoz olyan helyszínt és útvonalat kell biztosítani, hogy ott a 40 tonna/gépkocsi 
súlyhatárú jármű közlekedése kárt ne okozzon, mert annak helyreállítása az önkormányzatot terheli. 
A rendelkezésre álló pályák, a szigorodó pályázati feltétel, a tervezett pálya építésének előkészületi 
költségei, mint önkormányzati többlet költség, az önkormányzat pályázathoz szükséges saját 
erejének lehetősége és az egyeztetett igények megalapozzák, hogy Pásztó Városi Önkormányzat 1 
db Kisméretű rekortán pálya (hasznos pályaméret 20X40 m) megépítésére adjon be pályázatot 
Pásztó, Nagymező utca 34. és Pásztó, Rákóczi utca 1. szám alatt lévő, 2360/5 helyrajzi számú 
területre. A tervezett építési terület az önkormányzat tulajdona, mely a tankerület  ingyenes 
vagyonkezelésében van.  
 
Költségtábla: 
      Adattok beszerzése folyamatban van, bizottsági ülésre biztosítom. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület megismerte, és megtárgyalta A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos 
pályaépítési programjára benyújtandó „Kisméretű rekortán pálya építése” című pályázatra 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 1 db Kisméretű 
rekortán pálya építésének támogatására.  

A pálya helyszíne: 3060 Pásztó, Nagymező utca 34. és Pásztó, Rákóczi utca 1.  
        hrsz: 2360/5  

A megvalósítást és működtetést támogató partner: Pásztói Utánpótlás  Labdarúgó 
Club és Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 

2. A tervezett fejlesztéshez a város költségvetésében szerepelteti az egy összegben kifizetendő 
önrészt, amely jelenlegi információk alapján …… Ft. E mellett költség-vetésében biztosítja 
a pálya előkészítéséhez szükséges forrást és az éves karbantartási költséget is. 

3. 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.  

4. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy a pályázat elkészítéséhez és beadásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg (kötelező mellékletek, nyilatkozatok, 200.000,- Ft pályázati 
biztosíték befizetése, stb.). 

5. Pásztó Városi Önkormányzat elismeri, hogy a pálya megépítését és üzembe helyezését 
követően 15 évre szóló együttműködési megállapodás alapján a sportcélú ingatlanra a 
Magyar Labdarúgó Szövetségnek használati joga lesz. 
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6. Felhatalmazza Polgármesterét, hogy nyertes pályázat esetén - a Képviselő-testület 
tájékoztatása mellet-, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel megkötendő együttműködési 
megállapodást írja alá és a beruházás megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
 
 

Felelős: polgármester  
Határidő: értelemszerűen 
 
 

Pásztó, 2017. június 12. 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 
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