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ELŐTERJESZTÉS 
Az MLSZ országos labdarugó pályaépítési programjához kapcsolódó 

Herceghalom Község önkormányzatával kötendő Konzorciumi 
Megállapodásról 

 
 

Herceghalom Község Polgármestere azzal kereste meg a T. Képviselő-testületet, 
hogy az MLSZ országos labdarugó pályaépítési programhoz csatlakozott 
Herceghalom községgel Biatorbágy Város Önkormányzata Konzorciumi 
Megállapodást kössön. 
 
Herceghalom Község Önkormányzata a tavalyi évben TAO pályázatot nyújtott be 
egy futballpálya megépítésére. 
 
Az eredményes pályázat feltétele azonban, legalább 5 ezer állandó lakos. Ezt a 
pályázó önkormányzat vagy önállóan, vagy konzorciumban tudja biztosítani.  
Herceghalom 5 ezer lakosnál kisebb település, ezért kereste meg Biatorbágy Város 
Önkormányzatát, hogy vegyen részt ebben a pályázatban. 
 
Herceghalom Község Önkormányzata lenne a konzorcium vezetője, Biatorbágy 
Város Önkormányzata a konzorcium tagja. 
A megvalósulás helye Herceghalom belterület 220/18 hrsz-ú ingatlan. A konzorcium 
vezetője, azaz Herceghalom Község Önkormányzata bonyolítaná le a pályázatot, 
minden költséget, és terhet vállalna, Biatorbágy Város Önkormányzata csupán 
konzorciumi tagként venne részt. 
 
Konzorciumi tagként Biatorbágy Város Önkormányzata a megépült sportpályán 
határozatlan időre, évi 5 ingyenes alkalmat kér a pálya használatára (1 
pályahasználat minimum 3 óra időtartam). A pályahasználatról minden egyes 
esetben a Konzorciumi tagok előzetesen egyeztetnek. Ezzel a herceghalmi 
pályahasználattal – ha kismértékben is – lehetne csökkenteni a két biatorbágyi 
futballpályák terheltségét. 
 
 
Biatorbágy, 2018. január 23. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester 

 
 

 
 

Előterjesztést összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző 
Melléklet: Konzorciumi Megállapodás tervezete, Konzorciumi megkeresés 
  



 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (I. 25.) határozata 
Az MLSZ országos labdarugó pályaépítési programjához kapcsolódó 

Herceghalom Község önkormányzatával kötendő Konzorciumi 
Megállapodásról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1) Konzorciumi Megállapodást köt Herceghalom Község Önkormányzatával, az 
MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódva; 

2) Biatorbágy Város Önkormányzata kiköti, hogy az együttműködésben nem 
vállal a pályázathoz kapcsolódó semmilyen fizetési kötelezettséget; 

3) a Konzorciumi Megállapodás megkötésének feltételeként, határozatlan időre, 
évi 5 ingyenes alkalmat kér a megépült herceghalmi futballpálya 
(Herceghalom 220/18 hrsz.) használatára (1 pályahasználat minimum 3 óra 
időtartam), a tényleges pályahasználatról minden egyes esetben a 
Konzorciumi tagok előzetesen egyeztetnek; 

4) felhatalmazza a Polgármestert a fentiek figyelembevételével a konzorciumi 
Megállapodás megkötésére. 
 
(A Konzorciumi Megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: szervezés 
 
 
  





 
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS 

Pályázat benyújtására 
 
1.) Jelen konzorciumi megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) 
pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy az 
MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázatot nyújtsanak 
be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös 
együttműködéssel megvalósítsák.  

 
2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, 
szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott 
cél(ok) megvalósításában a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: 

 
(szervezet neve) 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselője: ................. 
 
(szervezet neve)  
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselője: ................. 
 
(szervezet neve) 
Postacím: .......... 
Székhely:........... 
Azonosító szám (törzs-szám):.......... 
Adószám: ......... 
Aláírásra jogosult képviselője: ................. 
 
A Konzorcium vezetőjeként a jelen Megállapodás aláírásával a tagok .......................... (a 
továbbiakban Vezető) választják. 
 
3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük 
és nevükben a Pályázatot az Magyar Labdarugó Szövetséghez benyújtsa a nyertes 
pályázat esetén a Magyar Labdarugó Szövetséggel megkötendő együttműködési 
megállapodást aláírja és megvalósítása során a Magyar Labdarugó Szövetséggel szemben 
a konzorciumot képviselje. 
 
4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 
Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és 
ennek érdekében együttműködnek. Nyertes pályázat esetén az együttműködés részletes 



feltételeit, az egy összegben kifizetendő díj elosztásának mértékét, a kifizetésének módját 
a felek külön megállapodásban szabályozzák. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
Konzorcium vezetője 

 
 

.............................................
. 

Név 
.............................................

. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag 
 
 

.............................................
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.............................................
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Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
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konzorciumi tag 
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.............................................

. 
Szervezet 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 
 

…………………………… 
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