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ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

2016. április 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: "Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" keretében létesítendő műfüves 

labdarúgópályákkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 5.4.16. pontjában foglaltakra tekintettel az 

előterjesztést véleményezni szíveskedjen.  

 

Kecskemét, 2016. április 1. 

 

 

                                                                                                     Szemereyné Pataki Klaudia 

                                                                                                polgármester 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

……./2016. (IV.26.) VPB. sz. határozat 

"Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" keretében létesítendő műfüves 

labdarúgópályákkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10.320-4/2016. számú közgyűlési 

előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyú közgyűlési előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  
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Az előterjesztést készítette:  Finta Zita irodavezető 

 Városstratégiai Iroda 

 Varga Miklós osztályvezető 

 Gazdálkodási Osztály 

 Ladics Monika irodavezető 

 Humánszolgáltatási Iroda 

 Dr. Mayer Endre irodavezető 

                                                           Szervezési és Jogi Iroda 

Dr. Kovács Endre Miklós csoportvezető  

     Jogi Osztály  

 

Kezelési megjegyzés:   Határozat-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma:  1  

 

 

Melléklet:     - 

 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság .../2016. (IV. 26.) VPB. sz. hat. 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

      Polgármestere                                                                               

 

Ikt. szám: 10.320-4/2016 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

  Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2016. április 28-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: "Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" keretében létesítendő műfüves 

labdarúgópályákkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) által indított labdarúgó utánpótlás-

nevelési programok (pl.: Bozsik Program) bevezetésének, és a városban tevékenykedő 

utánpótlás-nevelő sportszervezetek munkájának köszönhetően az utóbbi időben ugrásszerűen 

megnőtt a labdarúgó sportágban tevékenykedő gyermekek száma városunkban. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (11) bekezdésében foglaltak 

alapján a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben 

közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy 

szakmai elméleti oktatás is folyik, az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést legalább 

napi egy testnevelés óra keretében. 

 

A labdarúgó utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a labdarúgással 

foglalkozó gyermekek számának növelése, továbbá a szabadidős labdarúgás feltételeinek 

javítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről igény merült fel 

műfüves labdarúgópályák létesítésére. A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló 

jogszabályok keretfeltételei lehetőséget adnak arra, hogy az MLSZ építési beruházással járó, 

sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást valósítson meg az ország területén, 

melyhez kapcsolódóan „Országos Labdarúgó Pályaépítési Program” elnevezéssel nyílt 

pályázatot hirdetett meg. 

 

Önkormányzatunk 2015. október 9. napján az alábbi, tulajdonában álló ingatlanok 

vonatkozásában nyújtott be kisméretű (20m x 40m) műfüves labdarúgópálya létesítésére 

vonatkozó pályázatot: 

- a kecskeméti 10576/79 hrsz.-ú, természetben 6000 Kecskemét, Irinyi u. 49. szám alatti 

ingatlanon található Kecskeméti Bolyai János Gimnázium területe, 

- a kecskeméti 607/2 hrsz.-ú, természetben 6000 Kecskemét, Czollner tér 2-3. szám 

alatti ingatlanon elhelyezkedő Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola 

Tóth László Általános Iskolája területe, továbbá 

- a kecskeméti 6395 hrsz.-ú, természetben 6000 Kecskemét, Hermann Ottó tér 2-3. 

szám alatt, a Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája 

mellett található ingatlan. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzat által a fenti ingatlanok 

vonatkozásában benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. 

 

A labdarúgópályák kialakítására a társasági adóról és az osztalékadóról
 
szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 22/C. § szerinti támogatás MLSZ általi  

 



 

igénybevételével kerülhet sor, melynek során a labdarúgópályák teljes kivitelezési költségeit 

az MLSZ sportfejlesztési programja tartalmazza. 

 

Az önkormányzat a nyertes pályázatra tekintettel nem kap vissza nem térítendő támogatást, 

azaz saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet nem kell elvégeznie, nem kell 

számlákat kiállítania és kifizetnie, valamint nem kell a támogatással elszámolnia. A pályázó 

által fizetendő – a bruttó beruházási összköltség 30%-val megegyező összegű – díjat a kivitelezés 

megkezdése előtt kell folyósítania az önkormányzatnak.  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati 

rendeletének több éves kihatással járó döntésekről szóló 4. melléklete tartalmazza a műfüves 

labdarúgópályák megvalósításához szükséges önrész összegét.  

 

A pályázatban való részvételt az MLSZ pályánként 200.000,- Ft összegű pályázati biztosíték 

adásához kötötte, mely összeg a szerződés alapján – tekintettel a pályázat pozitív elbírálására – a 

pályázó által megfizetett önrészbe beszámít. Az önkormányzat a biztosíték összegét, amely a 

megvalósítani kívánt három pálya vonatkozásában összesen 600.000,- Ft, a pályázat benyújtásával 

egyidejűleg átutalta az MLSZ részére. 

 

Az MLSZ által elvégzendő tárgyi eszköz beruházáshoz, felújításhoz, valamint ahhoz, hogy a 

felépült labdarúgó pályákat az önkormányzat az MLSZ-szel együttműködve 15 éven keresztül 

együtt használja és hasznosítsa a pályázatban leírt cél megvalósítása érdekében, az önkormányzat 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata volt szükséges. A hozzájáruló nyilatkozatot a pályázathoz is 

csatolni kellett. A beruházás tartalmát illetően lefolytatott előzetes egyeztetések, és a beruházás 

támogathatósága tükrében a pályázat benyújtása érdekében elvi, előzetes tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozatot bocsátottunk ki azzal, hogy az elvi hozzájárulás érvényességének feltétele 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének jóváhagyó döntése, amelynek meghozatala 

érdekében a pályázat pozitív elbírálását követően előterjesztés készül a közgyűlés rendes ülésére.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy sikeres pályázat esetén az önkormányzat és az 

MLSZ együttműködési megállapodást köt, amely megállapodásban a felek többek között 

rendezik a karbantartás és üzemeltetés, valamint a pályahasználat feltételeit, a hirdetési- és 

marketing jogokat és kötelezettségeket, a szakmai elvárásokat és feltételeket, az 

adatszolgáltatás és az együttműködés rendjét.  

 

Figyelemmel a pályázat pozitív elbírálására, valamint arra, hogy a köznevelési intézmények 

területén és közvetlen közelükben megvalósuló beruházások jobb feltételeket biztosítanak a 

labdarúgó diákolimpiai versenyek megrendezéséhez, továbbá új lehetőséget nyitnak a 

lakossági szabadidősport tevékenység számára, javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, járuljon 

hozzá, hogy az MLSZ sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló beruházást hajtson végre az 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló kecskeméti 10576/79, a kecskeméti 607/2, 

valamint a kecskeméti 6395 helyrajzi számú ingatlanokon a Tao. szerinti támogatás 

igénybevételével, továbbá hatalmazzon fel az önkormányzat és az MLSZ közötti 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

Az előterjesztést véleményezés céljából a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megkapta. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést tárgyalja meg az előterjesztésben foglaltakat és döntsön a 

határozat-tervezetben foglaltak szerint. 

 

Kecskemét, 2016. április 1. 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 



Határozat-tervezet 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

   /2016. (IV. 28.) határozata 

"Országos Labdarúgó Pályaépítési Program" keretében létesítendő műfüves 

labdarúgópályákkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 10.320-4/2016. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

1) A közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, 

Kánai út 2/D., adószám: 19020848-2-43, képviseli: Dr. Vági Márton) sportcélú 

ingatlanfejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást és felújítást hajtson végre az 

önkormányzat tulajdonát képező kecskeméti 10576/79 helyrajzi számú, természetben 

6000 Kecskemét, Irinyi u. 49. szám, a kecskeméti 607/2 helyrajzi számú, 

természetben 6000 Kecskemét, Czollner tér 2-3. szám, valamint a kecskeméti 6395 

helyrajzi számú, természetben 6000 Kecskemét, Hermann Ottó tér 2-3. szám alatt 

található ingatlanokon a társasági adóról és az osztalékadóról
 
szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény szerinti társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás 

igénybevételével. 

 

2) A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Labdarúgó Szövetség közötti 

Együttműködési Megállapodás aláírására. 

 

3) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat vállalja az 1) pont szerinti 

beruházásokkal összefüggő felújítási, javítási, karbantartási, üzemeltetési költségek 

megtérítését, melyeket felek a 2) pont szerinti Együttműködési Megállapodásban 

rögzítenek, és felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a beruházások 

megvalósulása esetén tervezze be a fedezetet Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának 2016. évi költségvetésébe. 

 

4) A közgyűlés felkéri a Ferenczy Ida Óvoda, mint a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája működtető intézményének, a Corvina 

Óvoda, mint a Corvina Óvoda és Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolája 

működtető intézményének, valamint a Kálmán Lajos Óvoda, mint a Kecskeméti 

Bólyai János Gimnázium működtető intézményének vezetőit, hogy gondoskodjanak a 

felújítási, javítási, karbantartási, üzemeltetési feladatok ellátásáról. 

 

 Határidő: értelemszerűen 

 Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

 

 

 


