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Bizottság Hatáskör 
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Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. melléklet III/C. 9. 

Pénzügyi és ellenőrzési bizottság SZMSZ 1. sz. melléklet IV/C. 9. pont 
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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. szeptember 10-ig történő benyújtási határidővel. A pályázati 
feltételek hasonlóak a 2017. évi meghirdetett pályázathoz, melyre önkormányzatunk sikeres 
kérelmet nyújtott be a szilvási Alkotmány utcai helyszínre. 

 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. Nyertes pályázat esetén és 
a pályázó által közvetített gazdasági cég(ek) 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. 

Pályázót terheli még a pályázat benyújtásakor a helyszín talajmechanikai szakvéleményének 
költsége. Pályázati nyertesség esetén a kivitelezéshez, illetve a pálya üzemeltetéséhez szükséges 
közüzemi rákötéseket a pályázónak kell biztosítania saját költségére.  

Városunkban a pálya megépítésére szóba jöhető helyszíneket átgondolva, figyelembe véve az 
adott városrész sportpálya ellátottságát és az adott városrész lakosságának nagyságát, illetve kor 
összetételét, a körtvélyesi városrészben a Mecsekfalui úttal szomszédos meglévő bitumenes 
borítású kispálya tűnik elsődlegesen a legalkalmasabb megvalósítási helyszínnek (1521/68 hrsz). 
Pályázati sikerünk esetén az új pálya kulturált sportolási lehetőséget biztosítana mind a 
körtvélyesi, mecsekfalui, mind a dávidföldi városrész lakóinak. 

Az MLSZ által megadott pálya típusok közül a kisméretű 20x40 (22x42) méteres, rekortán 
borítású labdarúgó pálya építésére és opciós tételként a pálya LED világítására, valamint a pályát 
lezáró kerítésre nyújtanánk be pályázatot. A rektortán borítású pálya előnye a műfüves pályához 
képest az egyszerűbb és költségkímélőbb karbantartás, valamint a pálya sokrétűbb felhasználási 
lehetősége, hiszen labdarúgáson kívül kosár- és kézilabdázni is lehet ezen a pályatípuson. 

A sportpálya teljes bekerülési várható költsége az MLSZ pályázati felhívás tájékoztatása szerint 
bruttó 49 500 000,- Ft + az opcionálisan választható LED világítás bruttó 4 064 000,- Ft és kerítés 
bruttó 4 064 000,- Ft (128 folyóméter), azaz összesen bruttó 55 839 840,- Ft. Ezen teljes várható 
bekerülési összeg 70%-ára van lehetőség társasági adó felajánlásra, azaz az önkormányzatot 
terhelő önrész várhatóan 16 751 952,- Ft lenne.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az illetékes bizottságok állásfoglalásának 
figyelembevételével a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni! 



 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t :  
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Gazdasági és településfejlesztési 
bizottság, az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság, valamint a Pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta az „MLSZ Országos Pályaépítési 
Programjához – XVI. ütem – kapcsolódóan pályázat benyújtása” tárgyú előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. A képviselő-testület pályázat benyújtását határozza el a komlói 1521/68 hrsz. alatti 
ingatlanon a Mecskfalui út melletti jelenlegi bitumenes kispálya helyszínen bruttó  
55 839 840,-Ft összköltséggel (pálya és LED világítás, illetve kerítés) tervezett, 22 x 42 m 
méretű, rekortán borítású labdarúgó pálya és tartozékai építésének támogatása érdekében. 
A képviselő-testület a beruházás megvalósításához – a pályázati előírásoknak megfelelően 
– a teljes bruttó beruházási költség 30 %-át, azaz bruttó 16 751 952,- Ft összeget biztosít 
saját forrásként a 2019. évi költségvetése terhére.  
A pályázat benyújtásához szükséges bruttó 500 000,-Ft összegű pályázati biztosíték 
fedezetéül a 2018. évi költségvetési rendelet „önkormányzat egyéb dologi” előirányzatát 
jelöli meg. 
 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról a megadott 
határidőig gondoskodjon, egyben felhatalmazza arra, hogy a pályázattal kapcsolatos 
megállapodásokat aláírja és a szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változások átvezetéséről a soron következő 
költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon, illetve az önerőt a 2019. évi 
költségvetés tervezése során szerepeltesse.  
 
Határid ő:  pályázat benyújtására 2018. szeptember 10., illetve értelem szerint 
Felelős:  Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2018. augusztus 24. 
 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester 


