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Országos Pályaépítési Program – Rekortán burkolatú sportpálya építése 

(Magyar Labdarugó Szövetség) 
 

I. Projekt általános bemutatása 

Projekt címe: Országos Pályaépítési Program – Rekortán burkolatú sportpálya építése (Magyar 

Labdarugó Szövetség) 

Pályázati összeg: bruttó 50.000.000,- Ft 

TAO támogatás mértéke: 70% 

Önerő: bruttó 15.000.000,- Ft 

Pályázati biztosíték összege: bruttó 500.000,- Ft 

Előkészítés költsége: bruttó 300.000,- Ft 

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6. 

Megvalósítás helyszíne: Keszthely, Fodor u. 43. (Keszthely 1495/1 hrsz) 

 

Beruházás fő célja és szakmai tartalma röviden összefoglalva: 

A Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program keretében került 

beadásra a pályázat rekortán burkolatú sportpálya kialakítására A megvalósítandó pálya mérete 20 m 

x 40 m (22 m x 42 m) és a rekortán burkolat vörös színű, felfestett vonalakkal, kézilabda, kosárlabda, 

futball játékokra alkalmas. Kiegészítő tartozéka 2 db 3 m x 2 m-es fix kapu, 2-4 fixen rögzített 

kosárlabda palánk, a pálya körül pedig kb. 2 m széles viacolor járda és palánk. 

A kivitelezői tender lebonyolítását a vállalkozó és a felelős műszaki ellenőr kiválasztását az MLSZ 

folytatja le, az önkormányzatnak pedig a kivitelezéshez szükséges egyéb járulékos elemeket (pl.: víz, 

villany, fakivágás, stb.) kell biztosítania 

 

II. Projekt szakmai életút a benyújtástól 2019. augusztus 31-ig. 

Táblázatos formában röviden bemutatva a főbb eseményeket, dokumentumokat, amelyek a projekt 

előrehaladását modellezik: 

Időpont, időszak Projektfejlesztési esemény Megjegyzés 

2018. november. Képviselő-testületi határozat –pályázat támogatása 290/2018.(XI.5.) 

2018. november 05. Pályázat benyújtása  – határidő: 2018. november 05.   

2019. szeptember 04. Halasztási kérelem    

2019.szeptember 04. Halasztási kérelem elfogadása  

 

III. Projekt megvalósításával kapcsolatos pénzügyi feladatok teljesülése 

A bruttó 300.000,- Ft szakértői és szaktervezői költségek kifizetése megtörtént a pályázati 

dokumentáció összeállításához. 

 

IV. A projekt várható előrehaladása, ütemezése a tervezett határidőkkel, a szakmai feladatok 

ismertetésével 
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Halasztási kérelem került benyújtásra a kivitelezés 2020. évre történő ütemezésére, amely 

elfogadásra került az MLSZ részéről. A pályázatban vállalt, szükséges Tao források biztosítása a 2020. 

évben esedékes. 

V. A projekt pénzügyi szerkezete, várható kiadások 

- A fejlesztés becsült költségét a pályázati adatlap tartalmazza, melynek összege bruttó 

50.000.000,- Ft. 

- Keszthely Város Önkormányzatának bruttó 300.000,- Ft-ot kellett biztosítania egyéb szakértői és 

szaktervezői költségek kifizetésére, amely a pályázati dokumentáció összeállításához volt 

szükséges. 

- Az önkormányzat által fizetendő önrész a tényleges bruttó beruházási összköltség 30%-a, 

várhatóan bruttó 15.000.000,- Ft, melyre a képviselő-testület 2018. évben kötelezettséget 

vállalt. 

- A fennmaradó 70% a pályázó önkormányzat által közvetítésre kerülő cégek TAO támogatásából 

állhat rendelkezésre.  

 

VI. Általános megjegyzések és kiegészítések a projekttel kapcsolatban, kapcsolódás más 

projektekhez, összefüggések és ellentmondások bemutatása, amelyek érintik a projekt 

előrehaladását 

 

Készítette: Szijgyártóné Szabó Erika, városüzemeltetési ügyintéző 


