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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) tornaterem/tornacsarnok felújítási 
programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg. A pályázat meghirdetésének konkrét célja a 
leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek korszerűsítése, és ezáltal a 
kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének 
elősegítése érdekében. 
 
Az MKSZ a felújítási programhoz kapcsolódó pályázat keretében a pályázó szakmai programjához 
kapcsolódóan, elsősorban, de nem kizárólag a kézilabdázásra alkalmas (20 x 40 méter) termek 
és/vagy a hozzájuk tartozó öltözők esetében, az alábbi beruházásokat valósítja meg: 
 

1. Tornaterem/tornacsarnok: 
a) pályaburkolat felújítás/csere; 
b) belső felújítás; 
c) tetőfelújítás 
d) homlokzat, nyílászáró 
e) világítás/ elektromos hálózat korszerűsítése; 
f) gépészeti rendszer korszerűsítése; 
g) mobil térelválasztó beszerzése 

2. Öltöző: 
a) vizesblokk felújítása; 
b) öltözőhelyiség felújítása; 
c) tetőfelújítás; 
d) homlokzat, nyílászáró. 

3. Egyéb, sportcélú kiszolgáló helyiségek: szertár, raktár, közlekedő, konditerem, előcsarnok: 
a) belső felújítása; 
b) tetőfelújítás; 
c) homlokzat, nyílászáró. 

 
Az MKSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték adásához köti, melynek összege 
pályázatonként 200.000 Ft. A biztosíték összegét a pályázónak a pályázata benyújtásával 
egyidejűleg kell megfizetnie. A pályázati biztosíték kikötésének jogalapja az, hogy a pályázó 
kérelméhez 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, a biztosíték az MKSZ-t illeti meg. 
 
Az MKSZ a biztosítékot a következő esetek fennállását követő 10 napon belül visszafizeti: 
- ha a pályázati felhívás visszavonásra kerül, érvénytelenné nyilvánítják, vagy 
- ha a vesztes pályázó a pályázati eljárás eredményéről értesítést kap, vagy 
- ha a szerződéskötés meghiúsulása nem a pályázó érdekkörében felmerült okból történt 
 

Nyertes pályázat esetén a pályázati biztosítékként megfizetett összeg az ingatlan tulajdonos által 
fizetendő előleg, illetve a sportszervezet által fizetendő bérleti díj összegébe beszámít. 
 
Az elnyerhető maximális támogatás 20 millió forint. 
 
 A pályázat keretén belül az önkormányzat a Zsigmond Király Általános Iskola tornatermének és 
vizesblokkjának felújítását szeretné megvalósítani. 
Bár az iskola tornaterme (18 x 33 méter) nem a pályázati kiírásban megjelölt szabványnak felel 
meg, de ettől függetlenül lehetőségünk van pályázatot benyújtani.  
A tornaterem és az öltözők erősen leromlott állapotban vannak, a zuhanyzók szinte 
használhatatlanok.  
 



A pályázat keretén belül a következő felújítási munkálatokat tervezzük: 
Tornaterem vizesblokkok felújítása, öltözők felújítása, fűtésrendszer korszerűsítése, vezetékek 
cseréje, lámpatestek cseréje, az öltöző részen homlokzati nyílászárók cseréje. 
 
Az MKSZ az épület tulajdonosával és/vagy a pályázóval együttműködési megállapodást köt, mely 
szerint többek között:  
- az ingatlan tulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy a megállapodás megkötését követően a 

gazdagodás elismert összegének 30%-át gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az MKSZ 
által megjelölt számlára megfizeti; 

- az ingatlan tulajdonosa a gazdagodás elismert összege 70%-ának megfelelő értékben bérbe 
adja a tornatermet az MKSZ-nek, amelyet az MKSZ jogosult bérbe, vagy használatba adni. 
 

A szükséges maximális önerő összege 6 millió forint.  
 

Határozati javaslat: 
 
 
A Képviselő-testület megismerte, megtárgyalta a Zsigmond Király Általános Iskola tornatermének 
és vizesblokkjának felújítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az MKSZ által 
kiírt felhívásra. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 

2. A Képviselő-testület biztosítja a költségvetésében a 6 millió forint önerőt. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
 
Pásztó, 2016. január 12. 
 
 
 
 
 Dömsödi Gábor 
 polgármester 
 
 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
 Dr. Gajdics Gábor 
 jegyző 


	Pásztó városi önkormányzat

