
















Kitöltési útmutató 

a műfüves pályahasználat  táblázathoz 

 

A pályázó neve: a pályaépítésre pályázó önkormányzat/sportszervezet nevét kérjük 
megadni. 

Pálya üzemeltetője: az üzemeltető neve, ha az üzemeltető nem azonos a pályázóval. 

A pálya címe, mérete: Kérjük a pálya címét megadni, valamint a méretét aláhúzással jelölni. 

Pálya használata (órában megadva): a pálya használata alatt értjük egyrészt az 
együttműködési megállapodás szerinti kedvezményes, ingyenes használatot/hasznosítást, 
másrészt a bérbeadást. Az adatokat mindkét esetben hónapokra lebontva, órákban kell 
megadni.   

Együttműködési megállapodás szerinti kedvezményes/ingyenes használat/hasznosítás:  az 
együttműködési megállapodásban az önkormányzat/sportszervezet kötelezettséget vállalt 
arra, hogy azt iskolai és diák-, főiskolai- egyetemi sport események (elsősorban labdarúgás), 
szabadidősport események (elsősorban futball), más közösségi célú – különösen: kulturális, 
turisztikai – események lebonyolítása céljából naponta a Futballpálya üzemidejének legalább 
20%-ában és évente legalább 10 nap ingyenesen használja vagy kedvezményes áron 
hasznosítja. Ebbe a kategóriába tartozik az MLSZ térítésmentes pályahasználata is (MLSZ 
program sor).  

Bérbeadás: Ha az adott időszakban volt bérbeadás, akkor annak idejét kérjük órában, a 
táblázatban megadott kategóriák szerint feltüntetni. 

Bérbeadásból származó jövedelem: A táblázatban megadott kategóriák szerint kérjük 
megadni ezer forintban. 

Aláírás: a pályaépítésre pályázó önkormányzat/sportszervezet képviseletére jogosult 
aláírásra vagy a pálya üzemeltetőjének cégszerű aláírása   

A kitöltött táblázatot a Megyei Igazgatóságra és az MLSZ Beruházási Igazgatóságára kell 
eljuttatni e-mailben (excel formátumban) és postai úton minden félévet követő hónap 15-ig.  
 



Pályázó neve:            Edelény Város Önkormányzata                                                                                                                                                 

Pálya címe: mérete 12x24 20x40 40x60 68 × 105

Pálya használata (órában megadva) Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

Együttműködési megállapodás szerinti 

kedvezményes/ingyenes használat/hasznosítás

Oktatási int. Tanórán belüli labdarúgás 0

Oktatási int. Tanórán kívüli labdarúgás 0

Sportszervezet utánpótlás labadrúgás 0

Sportszervezet felnőtt labdarúgás 0

Sportszervezet szabadidős labdarúgás 0

MLSZ program (Bozsik+bajnoki) 0

Egyéb (női foci, iskolai) 0

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bérbeadás

Oktatási int. Tanórán belüli labdarúgás 0

Oktatási int. Tanórán kívüli labdarúgás 0

Sportszervezet utánpótlás labadrúgás 0

Sportszervezet felnőtt labdarúgás 0

Sportszervezet szabadidős labdarúgás 0

Egyéb 0

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bérbeadásból származó bevétel  (ezer forintban)

Oktatási int. Tanórán belüli labdarúgás -  Ft                     

Oktatási int. Tanórán kívüli labdarúgás -  Ft                     

Sportszervezet utánpótlás labadrúgás -  Ft                     

Sportszervezet felnőtt labdarúgás -  Ft                     

Sportszervezet szabadidős labdarúgás -  Ft                     

Egyéb -  Ft                     

Összesen: -  Ft              -  Ft              -  Ft              -  Ft              -  Ft              -  Ft              -  Ft              -  Ft                -  Ft              -  Ft              -  Ft              -  Ft                -  Ft                     

Megjegyzés:

Dátum: 

PH

Aláírás

MLSZ Műfüves pálya használat ………….. év …………...félév

Edelény, Borsodi út 150.

Pálya üzemeltetője:   Kazincbarcikai Tankerületi Központ


