
7.) Műfüves pálya megvalósíthatóságának vizsgálata 

 

Elek Sándor kéri a három bizottság elnökét, ismertessék a bizottságok vonatkozó 

határozatait.  

 

Dr. Albert Gábor elmondja, a HPB módosított határozati javaslatot hozott. Javasolták, 

hogy „Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. A Törökbálinti Torna 

Club Labdarúgó Szakosztálynak a törökbálinti 0205/3 salakos pálya korszerűsítésére 

érkezett támogatási kérelmét megvizsgálta és azt úgy tartja megvalósíthatónak, hogy 2. a 

Törökbálinti Városgondnokság számára 50 millió Ft-ot biztosít törökbálinti 0205/3 hrsz-ú 

salakos pálya korszerűsítésére (csapadékvíz elvezetés, altalaj kiigazítás, műfű borítás)  3. a 

Törökbálinti Városgondnokság 2016. évi költségvetését 50 millió forinttal megemeli az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati 

rendeletének 2/C melléklet III. sor (pénzügyi eszközök betétként történő elhelyezése) 

terhére. 4. felkéri a Törökbálinti Városgondnokság intézményvezetőjét, hogy a projekt 

megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 5. felkéri a polgármestert, 

hogy e határozatban foglaltakat az Önkormányzat költségvetésében vezettesse át. Felelős: 

polgármester, intézményvezető, Határidő: költségvetésben történő átvezetésre, átutalásra – 

2016. október 27., műfüves pálya megvalósítására: 2016. december 31.” 

  

Gyarmati Mihály hozzáteszi, a VFKB az új, eredeti határozati javaslatot fogadta el, tehát 

azt, ami az imént felolvasásra került, kivéve az 1. pont műszaki tartalmára vonatkozó 

részket, mely úgy szól, hogy „a Törökbálinti Városgondnokság számára 50 millió Ft-ot 

biztosít törökbálinti 0205/3 hrsz-ú salakos pálya korszerűsítésére (csapadékvíz elvezetés, 

altalaj kiigazítás a pálya tereplejtésének megszüntetése, erdei csapadékvíz csillapítása, 

műfű borítás)”. 

 

Dr. Somogyi Bálint Márton ismerteti, hogy a PJB a VFKB által módosított határozati 

javaslatot támogatta.  

 

Elek Sándor várja a napirendi ponttal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, 

hozzászólásokat.  

 

Földvári László fontosnak tartja elmondani, hogy többen azt gondolják, Törökbálinton 

nem egy népszerű sportág a futball. Ez nem így van, körülbelül 300 igazolt játékos focizik 

rendszeresen Törökbálinton. Tömegszerűen 50-60 személy űzi a labdarúgást. Ha osztanak-

szoroznak, elmondhatják, hogy csak a tömegszerű sport a város lakosságának 3%-a. 

Összehasonlításképp megemlíthető, hogy az országban jelenleg 100 000 igazolt labdarúgót 

tartanak nyilván. A környéken Törökbálint kiemelkedik az utánpótlást tekintve, itt is 

vannak olyan vélemények, amik abszolút mellőzik a realitást. Büszkék lehetnek mindegyik 

futballegyesületre Törökbálinton. Körvonalazódni látszik az utóbbi időszakban egy 

összefogás. Abban bíznak, hogy ez a fejlesztés hosszútávon biztosítani fogja az edzési 

lehetőséget minden labdarúgó számára cirka 20-30 évig, és hosszútávon megoldást jelent a 

pályaproblémákra.     

 

Elek Sándor további kérdés, hozzászólás hiányában a VFKB által pontosított határozati 

javaslatot bocsátja szavazásra, és kéri annak elfogadását.    

 

Határozathozatalkor 8 fő van jelen. 

A szavazás eredménye: 
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218/2016. (X. 26.) ÖK  

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

a Törökbálinti Torna Club Labdarúgó Szakosztálynak a törökbálinti 0205/3 salakos pálya 

korszerűsítésére érkezett támogatási kérelmét megvizsgálta és azt úgy tartja 

megvalósíthatónak, hogy 

 

1. a Törökbálinti Városgondnokság számára 50 millió Ft-ot biztosít a törökbálinti 

0205/3 hrsz-ú salakos pálya korszerűsítésére (csapadékvíz elvezetés, a műfüves 

pálya műszaki paramétereinek még megfelelő lejtés kialakítása, erdei csapadékvíz 

csillapítása, műfű borítás)   

2. a Törökbálinti Városgondnokság 2016. évi költségvetését 50 millió forinttal 

megemeli az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletének 2/C melléklet III. sor (pénzügyi eszközök betétként 

történő elhelyezése) terhére. 

3. felkéri a Törökbálinti Városgondnokság intézményvezetőjét, hogy a projekt 

megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

4. felkéri a polgármestert, hogy e határozatban foglaltakat az Önkormányzat 

költségvetésében vezettesse át. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: költségvetésben történő átvezetésre, átutalásra – 2016. október 27. 

     műfüves pálya megvalósítására: 2016. december 31. 

 

 


