
Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 
6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. 
Tel/Fax: 62/525-090 
E-mail: phkiszombor@vnet.hu 

___________________________________________________________________________ 
Üsz.:22-146/2015. Tárgy: MLSZ Országos Pályaépítési Programon 
   való részvétel 
              Mell.: 1 pld. pályázati felhívás 
              1 pld. tájékoztató építendő pályák műszaki  
              tartalmáról és várható árairól 
            1 pld. együttműködési megállapodás tervezete 
            MLSZ-szel kötendő 
            1 pld. együttműködési megállapodás tervezete 
            szakmai partnerrel  
          1 pld. beruházáshoz kapcsolódó önkormányzati 
           nyilatkozat 
            1 pld. ismertető a pálya használatához és 
            karbantartásához 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
             Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 58/2014.(III. 25.) KNÖT 
határozatával akként döntött, hogy az MLSZ Országos Pályaépítési Program keretében 
önkormányzatoknak meghirdetett műfüves futballpálya építésével kapcsolatos pályázati 
lehetőséggel 2014. évben nem kíván élni. 
Amennyiben 2015. évben ismételten meghirdetésre kerül az önkormányzatok részére a 
műfüves futballpálya építésére vonatkozó pályázat, annak benyújtási lehetőségét a Képviselő-
testület újratárgyalja. 
 
A Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai út 2/D.) Országos Pályaépítési 
Programjának keretén belül az Önkormányzatnak lehetősége nyílik futballpálya építésére 
pályázatot benyújtani. 
 
A beruházás költségeiből a Magyar Labdarúgó Szövetség 70 %-ot vállal TAO forrásból, az 
önkormányzatnak 30 % önerőt kellene biztosítania. 
A pályázat benyújtási határideje: 2015. október 9. 
 
Az alábbi futballpályák építésére lehet pályázatot benyújtani: 
12 x 24 méteres grundméretű műfüves pálya várható költsége opcionális tételek nélkül, bruttó 
16,8 millió Ft, önerő 5,04 millió Ft, 
20 x 40 méteres kisméretű műfüves pálya várható költsége opcionális tételek nélkül bruttó 
32,5 millió Ft, önerő 9,75 millió Ft. 
 
A pályatípushoz kapcsolódóan pluszban, kiegészítő elemként választható: 

- kerítés építés grund pálya esetén 150 fm, kispálya esetén 250 fm, 
- kis és grund méretű pálya esetén lehetőség van LED világítást választani, 
- 2 db fedett kispad 6-12 főre választható, 
- mobil lelátó maximum 300 főre 

a kiválasztott elemek költsége hozzáadódik a pálya árához. 



A kivitelezés tényleges költsége – amelyet a megvalósítás tényleges fizikai körülményei és a 
pályázati adatlapon kiválasztott opciók is befolyásolnak – az MLSZ által lebonyolított 
pályázat során kiválasztott kivitelező végleges árajánlata alapján lesz meghatározva. Az 
önkormányzati önerő összegét a kivitelezés megkezdése előtt kell folyósítani az 
együttműködési megállapodás aláírását követő 8 napon belül.  
 
Nagyméretű műfüves és élőfüves (105 x 68 m) pályára pályázat csak abban az esetben 
nyújtható be, amennyiben a pályázó kapcsolatban áll olyan vállalkozással, aki biztosítja 
számára a pályaépítéshez szükséges teljes TAO támogatási összeget és a pályázati adatlapon 
megadja ennek a cégnek az elérhetőségeit, valamint a pályázó település lélekszáma 2014. 
december 31-én legalább 5.000 fő. 
 
Az MLSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték adásához köti, melynek összege 
pályánként 200.000,- Ft, melyet a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. 
 
A kiválasztott pályák felépítését az MLSZ szervezi és végezteti el. 
 
Az önkormányzat nyertes pályázat esetén, 15 éven keresztül az MLSZ-szel közösen használja 
és hasznosítja a pályát a TAO-törvényben meghatározott célok megvalósulása érdekében, 
melyre vonatkozóan az MLSZ-szel együttműködési megállapodást kell kötni. 
 
A pályázat megvalósításába mindenképpen szükséges együttműködő partnert is bevonni. Az 
Önkormányzat szakmai partnereként a Kiszombori Községi Sportkör bevonása javasolt. 
 
A Sportpálya nagyságára tekintettel a 20 x 40 méteres kisméretű műfüves futballpálya 
építésére lenne célszerű pályázatot benyújtani. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: 

- hiánytalan pályázati adatlap, 
- tulajdoni lap, 
- tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, 
- hatósági igazolás építési / nem építési engedély köteles tevékenységről, 
- Képviselő-testület határozata, 
- helyszínrajz a pálya megjelölésével, 
- talajmechanikai szakvélemény és a hozzá kapcsolódó nyilatkozat, 
- közmű genplán (összesített közműterv), 
- szakmai partnerrel kötendő együttműködési megállapodás. 

 
A talajmechanikai szakvélemény 70.000,- Ft és az összesített közműterv elkészítése várhatóan 
30.000,- Ft összegbe kerül. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2015. szeptember 24. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné 
           polgármester 



Tárgy: MLSZ Országos Pályaépítési Programon való részvétel 
 
____/2015.(IX. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az MLSZ 
Országos Pályaépítési Programon való részvétel tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 
képező pályázati felhívást megismerte és pályázatot kíván benyújtani a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (1112 Budapest, Kánai út 2/D.) által meghirdetett labdarúgó pályaépítési 
programra egy labdarúgó pálya kialakítására vonatkozóan kisméretű műfüves 20 x 40 (22 x 
42 m) labdarúgó pálya építésére, megvalósulási helyszíne: 6775 Kiszombor, 1472 helyrajzi 
szám. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernőné polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat – 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, MLSZ-szel kötendő együttműködési megállapodás, 
szakmai partnerrel kötendő együttműködési megállapodás – illetve jognyilatkozatokat aláírja, 
a pályázatot nyújtsa be. 
 
A Képviselő-testület a pályázat pozitív elbírálása esetén a tervezett labdarúgó pálya 
létesítéséhez szükséges várható önerő 9.750.000,- Ft összegét az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe betervezi. 
 
A határozatról értesül: 

- Magyar Labdarúgó Szövetség 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
 


