Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának keretén belül az
önkormányzatnak lehetősége nyílik pályaépítésre pályázni az alábbi feltételekkel:
 a beruházás teljes bruttó költségéből 30% önrészt kell biztosítania az önkormányzatnak
 az önkormányzatnak a 70% nettó TAO forrásra közvetítenie kell az MLSZ felé olyan céget, aki
a pályaépítéshez fel tudja ajánlani a társasági adóját
 a társasági adót felajánló cég által nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatást az MLSZ
vagy visszaadja az önkormányzatnak egyéb támogatásként vagy az önkormányzat döntése
alapján a kiegészítő sportfejlesztési támogatást megkaphatja az önkormányzat pályázatban
megjelölt szakmai partnere (sportegyesület.)
 az MLSZ vállalja a teljes beruházás lebonyolítását, valamint a TAO forrással történő
elszámolást
Pályázni az alábbi pályatípusokra van lehetőség:
 12x24 méteres műfüves grundpálya
 20x40 méteres műfüves kispálya
 20x40 méteres rekortán kispálya
 40x60 méteres műfüves félpálya
 105x68 méteres műfüves nagypálya
 105x68 méteres élőfüves nagypálya
Miért éri meg az önkormányzatoknak forrást közvetítenie az MLSZ felé?
 A kiegészítő sportfejlesztési támogatást az önkormányzat kapja meg támogatásként az MLSZtől vagy az önkormányzat által megjelölt sportegyesült kapja meg a támogató cégtől
 A cégek ezt a közvetlen támogatást valódi karitatív tevékenységként fogják fel és így
szívesebben adják a pénzüket a lakóhelyükön építendő beruházásokhoz.
 Az önkormányzatnak nincs sok teendője a támogatás közvetítésével, csak egyeztetnie kell a
kiválasztott cégekkel, majd jeleznie kell az MLSZ felé, hogy kik azok, akikkel megállapodott.
Az összes további adminisztratív tevékenységet az MLSZ végzi (előkészíti, megköti a
támogatási szerződéseket, megkéri a támogatási igazolásokat, stb.).
 Az önkormányzat reklámfelületet biztosíthat a támogató részére az épített pályák
palánkrendszerén, akár a teljes üzemelés időszakára is.
 A támogató cég az adóját és az adóalapját oly mértékben csökkentheti, hogy a befizetése 2,57,5 %-al kevesebb lesz annál, mintha támogatás nélkül a NAV felé befizetné a társasági
adóját.
A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok az MLSZ honlapján hamarosan elérhetők.
- Amennyiben korábban még nem nyújtottak be pályázatot az MLSZ Országos Pályaépítési
Programjában, a pályázat benyújtásához előzetes regisztráció szükséges. A regisztrációt a
pályázónak kell kezdeményeznie, melyre 2018. augusztus 10-től lesz lehetőség a
http://www.mlsz.hu/ weboldalon. A regisztrációt a megyei igazgatónak kell jóváhagynia, ezt
követően a pályázó e-mailben kap értesítést a belépéshez szükséges adatokról (program
elérhetősége, felhasználónév, jelszó, felhasználói dokumentum).

-

Amennyiben korábban már nyújtottak be pályázatot az MLSZ Országos Pályaépítési
Programjában, a pályázó felületre belépve tudnak új pályázatot létrehozni szintén 2018.
augusztus 10-től.

A pályázatok benyújtási határideje 2018. szeptember 10.
A pályázatokról az MLSZ Megyei Társadalmi Elnökség javaslatára az MLSZ Elnöksége dönt 2018.
október 30-ig.
A pályák felépítésére terveink szerint 2019-ben vagy 2020-ban kerül sor.
A pályaépítés feltétele, hogy az önkormányzat és az MLSZ között létrejöjjön egy együttműködési
megállapodás valamint, hogy az önkormányzati önrész és a szükséges TAO forrás is beérkezzen
hozzánk. Amennyiben a pályaépítésre olyan ingatlanon (iskolában) kerül sor, mely ingatlanon a
helyi tankerületnek vagyonkezelői joga áll fenn, akkor háromoldalú együttműködési megállapodás
kerül aláírásra az önkormányzat, a tankerület és az MLSZ között.
Reméljük levelünkkel sikerült felkeltenünk az érdeklődését. Kérem, keresse fel honlapunkat
(www.mlsz.hu) és a Futballfejlesztés - Pályaépítési Program menüpontban tájékozódjon a
részletekről. Amennyiben további kérdése van a pályaépítéssel kapcsolatban, kérem, hogy a
palyaepites@mlsz.hu e-mail címen, vagy alábbi elérhetőségeken keressen bennünket:
•
Műszaki kérdések esetén: Csuti György (csuti.gyorgy@mlsz.hu, 30/7742774)
•
Pályázatkezelő szoftverrel és támogatással kapcsolatos kérdések esetén: Telek Diána
(telek.diana@mlsz.hu, 30/7742578)
•
Jogi és támogatási kérdések esetén: dr. Kondor Boglárka (kondor.boglarka@mlsz.hu,
30/7742538)
•
Adminisztratív kérdések esetén: Molnár Bernadett (molnar.bernadett@mlsz.hu, 30/1947915)
2012 óta az MLSZ az Országos Pályaépítési Program keretében több mint 600 pályát adott át
országszerte. Reméljük, hogy az Ön által vezetett településen is rövidesen rendelkezésre állhat egy
vagy több olyan futballpálya, mely megfelel a kor követelményeinek és hozzájárul az MLSZ alapvető
célkitűzéséhez, a tömegbázis szélesítéséhez.
Budapest, 2018. július 31.

Csuti György
Beruházási Igazgató
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