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ELŐTERJESZTÉS 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2013. június 18-ai rendes ülésére 
 

Hiv. szám: 3358/2013. Tárgy: Javaslat megállapodás megkötésére a Dunavarsányi 
Torna Egylettel 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához 

illeszkedő sportfejlesztési programot dolgozott ki, melynek keretében az önkormányzatokkal együttműködve 
futballpályákat kíván létesíteni országszerte. Dunavarsány Város Önkormányzata a fenti célok keretében pályázatot 
nyert új műfüves pálya építésére, amely meg is épült a Dunavarsány 462 hrsz. alatti ingatlanon (a Halász Lajosné utcai 
sportpályán). 

 
Az Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában lévő Dunavarsány 462 és 469 hrsz. alatti sportpálya és 

sportlétesítményei fenntartásával és üzemeltetésével 2009. február 11. napjával a Dunavarsányi Torna Egyletet bízta 
meg. Az üzemeltetési szerződés ugyan kiterjed a sportpálya létesítményeire is, azonban tekintettel arra, hogy az 
MLSZ a műfüves pálya kialakítására, annak használatára és hasznosítására vonatkozóan kizárólag a tulajdonos 
Önkormányzattal köthetett megállapodást, így szükséges és indokolt egy megállapodás keretében megerősíteni az új 
sportlétesítmény fenntartásával és üzemeltetésével járó jogoknak és kötelezettségeknek a sportpályát üzemeltető 
Dunavarsányi Torna Egylet részére történő átruházását. 

 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
Határozati javaslat: 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete saját részéről elfogadja a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodást, amely a Dunavarsányi Torna 
Egylettel kerül megkötésre, és felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására, illetve az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:  dr. Kiss István szervezési- és önkormányzati osztályvezető 
 
Dunavarsány. 2013. január 28. 
 

Bóna Zoltán 
 polgármester 

 
Az előterjesztés törvényes:   
     dr. Szilágyi Ákos 

jegyző 
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1. számú melléklet 
MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött egyrészről 
 
Dunavarsány Város Önkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., képviseli: Bóna Zoltán 
polgármester) /a továbbiakban Önkormányzat/, másrészről a 
 
Dunavarsányi Torna Egylet (2336 Dunavarsány, Halász Lajosné utca 24-26., képviseli: Gergőné Varga Tünde 
elnök), /a továbbiakban DTE/ között az alulírott napon, az alábbiak szerint: 
 

1. Megállapodó felek rögzítik, hogy 2009. február 11-én üzemeltetési szerződést (a továbbiakban: üzemeltetési 
szerződés) kötöttek az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Dunavarsány belterület 462 és 469 hrsz. 
alatti, összesen 11.358 m2 nagyságú sportpálya és létesítményei (a továbbiakban: sportlétesítmény) 
fenntartására és üzemeltetésére. Az Önkormányzat a fenntartási és üzemeltetési feladatok magas színvonalon 
történő végzéséhez évente tárgyévi költségvetésében külön soron biztosít előirányzatot „DTE támogatása” 
címén. 

 
2. Megállapodó felek rögzítik, hogy 2013. február 19-én együttműködési megállapodás (a továbbiakban: 

együttműködési megállapodás) jött létre a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) és az 
Önkormányzat között a Dunavarsány 462 hrsz-ú ingatlanon műfüves futballpálya kialakítására, illetve annak 
közös használatára és hasznosítására. Az együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat felelőssége 
és költsége különösen a futballpálya szabályszerű működtetése, karbantartása, üzemeltetése, őrzése, védelme, 
valamint állagának biztosítása. 

 
3. DTE, mint a sportlétesítmény fenntartója és üzemeltetője, átvállalja Önkormányzattól az együttműködési 

megállapodás alapján az Önkormányzatot terhelő kötelezettségek teljesítését és erkölcsileg, anyagilag helyt áll 
azokért. Önkormányzat átruházza DTE-re az Önkormányzatot megillető jogok gyakorlásának jogát is.  

 
4. Az együttműködési megállapodásban rögzített jogok gyakorlásának DTE-re történő átruházásával a 

futballpálya hasznosításából befolyó bevételt az Önkormányzat átengedi a DTE-nek azzal, hogy a befolyt 
bevétel összegét az éves költségvetési támogatás meghatározásánál figyelembe veszi. 
 

5. Jelen megállapodás megszűnik, ha az üzemeltetési szerződés vagy az együttműködési megállapodás 
megszűnik. 
 

6. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasták, a benne foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták. 
 
Dunavarsány, 2013. június … 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
Dunavarsány Város Önkormányzata 

    Bóna Zoltán             dr. Szilágyi Ákos 
    polgármester       jegyző, mint ellenjegyző 

……………………………..………. 
Dunavarsányi Torna Egylet 

                 Gergőné Varga Tünde 
                               elnök 
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