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Tárgy:  Pályázati lehetőség (Országos Pályaépítési Program) 
 
A látvány-csapatsportok támogatásának alapján a magyar Labdarugó Szövetség labdarugó 
pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdetett.  
 
A program célja:  - utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek erősítése; 

- a labdarúgással tömegsport szintjén foglalkozó gyerekek létszámának 
növelése; 

- szabadidő futball feltételinek növelése 
 
Támogatott tevékenységek: - 12x24 m játékterű műfüves pálya (br. 16,8 mFt) 

- 20x40 m játékterű műfüves pálya (br. 32,5 mFt) 
- 40x60 m játékterű műfüves pálya (br. 68 mFt) 
- 105x68 m játékterű műfüves pálya (149,5 mFt) 
- 105x68 m játékterű élőfüves pálya (86,2 mFt) 

 
Nagyméretű (105x68 m) pálya építésére csak abban az esetben nyújtható be támogatási 
kérelem, amennyiben van olyan vállalkozás, aki biztosítja a pályaépítéshez szükséges teljes 
TAO támogatási összeget.  
 
A kisméretű pályák megvalósításához is lehetőség van a pályázat benyújtásáig nyilatkozni 
arról, hogy a támogatás legalább 50 %-át a pályázó által közvetített cég TAO forrásból 
biztosítja. 
 
Jelen pályázat szabályai alapján az új pályák építését az MLSZ által kiválasztott vállalkozás 
végzi el.  
A pályázó szervezet nyertes pályázat esetén nem kap vissza nem térítendő támogatást, 
illetve saját hatáskörében konkrét beruházási tevékenységet nem kell elvégeznie, nem kell 
számlákat kifizetnie, valamint nem kell a támogatással elszámolnia. 
 
Az MLSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték adásához köti, melynek összege 
200.000 Ft (a pályázó által megfizetett ellenértékbe beleszámít), amely az alábbi esetek 
fennállását követően visszafizetésre kerül: 

- pályázati felhívás visszavonása , illetve érvénytelenné nyilvánítása esetén 
- vesztes pályázó a pályázat eredményről értesítést kap 
- a szerződéskötés meghiúsulása nem a pályázó érdekkörében felmerült okból történik 

 
A kivitelezés tényleges költsége az MLSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott 
kivitelező végleges árajánlat alapján lesz meghatározva és az alábbi tételekből áll össze: 

- kivitelezői díj; 
- MLSZ által beszerzett anyagok díja; 
- műszaki ellenőrzés költsége 

 
Nyertes pályázat esetén akkor lehet elállni az együttműködési megállapodás aláírásától, ha 
a pálya tényleges kivitelezési összköltsége 10 %-nál nagyobb mértékben meghaladja az 
adatlap benyújtásakor kalkulált becsült irányárat. 
 
Támogatás mértéke: az összköltség 70 %-a 
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Pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 9. 
 

Határozati javaslat 
Celldömölk Város Önkormányzatának 
Képviselőtestület nyújtson be pályázatot a Magyar 
Labdarugó Szövetség Országos Pályaépítési 
Programjára a Berzsenyi Dániel Gimnázium 
Celldömölk, Nagy Sándor tér 13. 970 hrsz. udvarán 
egy 20 x 40 méter játékterű műfüves sportpálya 
építésére. 
 
A Képviselőtestület a pályázat támogatása esetén a 
tervezett bruttó 35.140.900 Ft összköltségű fejlesztés 
30%-nakmegfelelő 10.542.270 Ft saját forrást a 
költségvetésében biztosítsa. 
 
A Képviselőtestület a 200.000 Ft összegű pályázati 
biztosíték megfizetését vállalja. 
 
Felelős: Fehér László polgármester 

Farkas Gábor jegyző 
 
Határidő: Azonnal 
 
 

 
Celldömölk, 2015. október 05. 
 
 
 
 
 

Farkas Gábor 
    jegyző 


