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E L Ő T ER J E S Z T É S 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

2017. szeptember 21-i ülésére 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  A Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési program támogatására 

című pályázat benyújtása és a pályázathoz önerő biztosítása 

 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

Előkészítő:  Szoboszlay István, Palotasport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 

 

  Humán Erőforrás Bizottság  

  Pénzügyi Bizottság 

  Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

Bérczes Beáta      Sándor Tamás        dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó                      aljegyző                    jegyző 

 

Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) 

önkormányzati rendeletében a fedezet rendelkezésre áll. 

 

 

        Szabó Mónika 

     pénzügyi irodavezető 

mailto:varpalota@varpalota.hu


 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) Telephely korszerűsítését támogató 

programot hirdetett meg, melynek célja az amatőr csapatok, valamint a Bozsik programban 

résztvevő gyermekek sportolási lehetőségét kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése. A program állami 

támogatás felhasználásával valósul meg.  

 

A pályázatot települési önkormányzat vagy sportszervezet nyújthatja be.  

A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan, cégszerűen aláírva kell benyújtani az MLSZ 

területileg illetékes megyei igazgatóságára 2017. szeptember 1-je és szeptember 18-a között.  

A kérelmezőnek egy alkalommal hiánypótlásra van lehetősége.  

A megyei társadalmi elnökségek döntési javaslataikat 2017. október 2-ig továbbítják az MLSZ 

központ részére. Az MLSZ központ a megyék döntési javaslatait 2017. október 9-ig hagyja jóvá. 

 

A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázat legfontosabb feltételei: 

 

Az állami támogatás felhasználását szabályozó jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy az MLSZ 

sportcélú ingatlanra irányuló építési célú beruházást és eszközbeszerzési fejlesztést valósítson meg 

az ország területén. 

 

A pályázat keretében támogatható tevékenység:  

 

 Mobil lelátó építése (150-300 fő között)  

Ára : nettó 15.000 Ft/ülőhely + 4.050 áfa, összesen bruttó 19.050 forint.   

 

A támogatás mértéke a becsült nettó költségek 70%-a. 

 

Az önrész mértéke a becsült bruttó költségek 30%-a és a nem elszámolható költségek összege. 

 

 

Javasolom, hogy az MLSZ sportcélú ingatlanra irányuló építési célú beruházási és eszközbeszerzési 

fejlesztésre Várpalota Város Önkormányzata nyújtson be pályázatot. 

 

Pályázatunk – együttműködve a vagyont hasznosító Palotasport Kft.-vel – a Várpalota Város 

Önkormányzata tulajdonát képező, a Palotasport Kft. vagyonkezelésében lévő 3215/6 hrsz-ú 

ingatlanon a következőképpen támogatja a fenti kormányzati célokat: 

 

A pályázat segítségével szeretnénk a régóta felújításra szoruló labdarúgó pálya lelátóinak egy részét 

megújítani. A füves labdarúgó pálya lelátói a 70-es évek elején épültek, azóta csak a folyamatos 

karbantartásra volt lehetőségünk. Nyertes pályázat esetén a labdarúgó pálya északi felének egy 

része újulhatna meg, egy 150 fős mobil lelátó megépítésével. 

 

Projektünk bekerülési költségei: 

 

- Két, 3*15 m2-es terület- összesen 90 m2 -betonnal való kiegyenlítése, a mobil lelátók 

alapjaiként. A pályázat ezt nem támogatja, de a stabil, és biztonságos építéshez és 

működtetéshez ez nélkülözhetetlen, aminek a becsült ára: nettó 500.000 Ft. A 

Palotasport Kft. ezt a költséget magára vállalja. 

 

- 150 fős, két 75-75 fős lelátó ára bruttó 2.857.500 Ft. Önkormányzati Önrész a bruttó 

költségek 30%-a 857.250 Ft lenne. 



 

 

 

A támogatási lehetőség által nyújtott támogatási mértéket leszámítva, az Önkormányzat által 

biztosítandó önerő: a bruttó költségek 30%-a, azaz 857.250 Ft. 

 

Az önerőt – nyertes pályázat esetén - az együttműködési megállapodás aláírását követő 8 napon 

belül Magyar Labdarúgó Szövetség számlájára be kell fizetni.  

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően fogadjuk el a 

mellékelt határozati javaslatot! 

 

 

 

V á r p a l o t a, 2017. szeptember 12.  

 

 

 

                                                                                                               Campanari-Talabér Márta 

                                                                                                                           polgármester 

 

 

 



 

 

Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592–660 Fax: (88) 592-676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

/2017. (IX.21.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Várpalota Város 

Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési 

programjára. 

 

2) Az Önkormányzat - eredményes pályázat esetén - a Várpalota Város Önkormányzata 1/1 

tulajdonát képező a Palotasport Kft. vagyonkezelésében lévő 3215/6 hrsz-ú ingatlanon 150 

fős mobil lelátó építését kívánja megvalósítani.  

 

A teljes projektköltség: bruttó 2.857.500,-Ft  

Az önkormányzati önrész mértéke 30%: bruttó 857.250,-Ft 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat esetén az 

Önkormányzat saját forrásának összegét, bruttó 857.250,- Ft önerőt, az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetéséből biztosítja.  

 

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges nyilatkozatokat megtegye és hiánypótlásként a pályázathoz a Képviselő-testület 

határozatát megküldje. 

 

4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 

kötendő együttműködési megállapodás aláírására.  

 

5) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció előkészítéséről 

és benyújtásáról gondoskodjon, majd a bírálatot követően a pályázat eredményéről 

tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

Határidő: a pályázat benyújtására: azonnal 

   a Képviselő-testület tájékoztatására: a támogatási kérelem elbírálását követő ülésen 

    

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Szoboszlay István ügyvezető igazgató, Palotasport Kft.  

  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

 

V á r p a l o t a ,  2017. szeptember 21. 

 

 Campanari-Talabér Márta              dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester                 jegyző 


