
 
 

Beszámoló  
a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról 

 
Pályázó neve: Palotási Sportegyesület 
Pályázó címe: 3042 Palotás, Kossuth út 1. 
Ügyfél-azonosító: 1003805549 
Támogatási határozat iratazonosító: 1623191115 
 
Projekt címe: Palotási sportöltöző felújítása 
Projekt megvalósításának helye: 3042 Palotás, Bajcsy-Zsilinszky út 33. 
Jóváhagyott támogatás összege: 4 945 061 Ft 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület HVS Intézkedés megnevezése:  
6. Sport, kulturális és szabadidős tevékenységek feltételeinek kialakítása és fejlesztése 
 
A palotási sportöltöző 1972-ben, bontott anyagok felhasználásával épült, az ingatlan az 1990-
es években több alkalommal is bővítésre került, azonban az akkor átadott részei is javításra 
szorultak. Az öltöző gépészeti vezetékei az elmúlt 40 évben elhasználódtak, nem feleltek meg 
a modern kor előírásainak, ezért az egyesület vezetői ezek javítását és cseréjét határozták el. 
A fejlesztés szükségszerűségét jól mutatta az a tény is, hogy az öltöző falai az esőzések és az 
elmúlt években történt csőtörések következtében folyamatosan átáztak. A LEADER pályázati 
forrásból megvalósuló fejlesztés keretében a víz-, szennyvíz- és fűtési rendszerek 
korszerűsítése, új melegvíz előállító-tároló beépítése valósult meg, továbbá kapcsolódó 
tevékenységként a csővezetékek festése és az épület részleges tisztító festése is elkészült.  
 
A megvalósult fejlesztéssel és korszerűsítéssel csökkentek az épület fenntartási költségei, 
amely gazdasági szempontból az egyesület további működését könnyítik. A fejlesztés fontos 
volt abból a szempontból is, hogy a Palotási Sportegyesület továbbra is betölthesse azt az 
alközponti szerepet, amelyet a tudatos utánpótlás nevelést, tehetségek felkutatását, kinevelését 
célzó Bozsik-program keretein belül szerzett meg. Palotáshoz a program keretein belül hat 
környékbeli falu utánpótlás labdarúgói tartoznak, minden tornát a Palotási Sportegyesület 
pályáján rendeznek meg, így több száz futballista részére kellett a higiéniai feltételeket és a 
meleg víz ellátást az egyesületnek biztosítani.  
 
A megvalósult LEADER fejlesztés által mindez már nem jelent nehézséget az egyesület 
részére, így továbbra is folytatódhat a közös munka és a tornák megrendezése. A projekt 
megvalósulásával a sportlétesítmény kulturáltabb körülményeket biztosít a sportolásra vágyó 
közösségnek, továbbá az egyesület alkalmazásában álló sportolóknak is. A fejlesztés 
hozzájárult a lakosság egészséges életvitelének támogatásához, valamint a közösségi 
események színtereként a fiatalok helyben maradásához. 
 
 
Kelt: Palotás, 2014. április 14. 
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