
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 28-i 

testületi ülésére 

Tisztelt Képviselők! 

 

 

Az alábbiakban szeretném ismertetni az újonnan megjelent BM-es pályázatot a 

8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján: 

 

„1. § (1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 

(a továbbiakban: Kvt.) 3. melléklet 10. pont aa)-ac) alpontja szerinti, vissza nem térítendő 

támogatás olyan építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához 

kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél a kedvezményezett az építéshez kapcsolódó 

támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony 

keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló 

kormányrendelet szerint már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőkre az e rendelet szerinti 

támogatás nem használható fel. 

(2) A pályázat benyújtása előtt megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez támogatás nem 

nyújtható. 

(3) A pályázó a Kvt. 3. melléklet 10. pont aa)-ac) alpontja szerinti támogatási célok közül 

kizárólag egy célra nyújthat be pályázatot. 

(4) A támogatás maximális mértéke 

a) azon településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetében, ahol az 

önkormányzat nem részesült a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. 

évi CLXXXVIII. törvény 76/C. § (1) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatásban, vagy a 

Kvt. 72. § (1)-(2) bekezdései alapján adósságkonszolidációban, a fejlesztéshez szükséges 

összeg 100%-a, 

 

3. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

 

5. § (1) A Kvt. 3. melléklet 10. pont ab) pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: sport 

infrastruktúra támogatás) feltétele, hogy a pályázó települési önkormányzat rendelkezzen a 

sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval. 

(2) Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat. 

6. § (1) A pályázatnak tartalmaznia kell 

a) a 2. melléklet szerinti pályázati adatlapot - amelynek része a megvalósítandó 

infrastrukturális fejlesztés célonkénti részletezése - és a 4. melléklet szerinti összesítőt, 

b) az adott sportlétesítmény fejlesztésének, felújításának indokoltságát, hasznosítására 

vonatkozó elképzeléseket, 

c) a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi, közgyűlési 

határozatot, 

d) a pályázónak a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése szerinti rendeletét, 

tízezer fő lakosságszám alatti település képviselő-testületének határozatát, amely tartalmazza 

a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből 

a sportra fordítandó összeget, 

e) ingatlanfejlesztés esetén a fejleszteni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi e-hiteles 

tulajdoni lapjának másolatát, 

f) ha a fejleszteni kívánt önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény gazdasági társaság vagy 

sportegyesület fenntartásában van, a tulajdonos és a fenntartó fejlesztésre vonatkozó 
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beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hitelesített 

másolatát, 

g) a pályázónak az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti saját forrás 

biztosítására vonatkozó igazolását, 

h) ha a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami 

intézményfenntartó központ, a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, 

i) a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó 

árajánlatot vagy tervezői költségvetést és 

j) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fénykép-dokumentációt. 

(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit 

és a kapcsolódó támogatási igényeket külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia. 

7. § Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat, 

a) amely esetében a sportlétesítmény felújítási programban vállaltak alapján a 

sportlétesítmény 

aa) több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá, 

ab) több sportág befogadására válik alkalmassá, 

ac) építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul, 

b) amely lehetővé teszi, hogy a sport infrastruktúra támogatásból megvalósuló 

létesítményfejlesztéssel érintett sportlétesítmény vonatkozásában az adott önkormányzat 

területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói is rendszeresen használhassák 

a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport, az óvodai és iskolai szabadidősport 

megvalósulását, vagy 

c) amely a fogyatékosok sportolási lehetőségeit is bővíti. 

 

4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 

 

8. § (1) A Kvt. 3. melléklet 10. pont ac) pontja szerinti támogatás iránti pályázatnak 

tartalmaznia kell 

a) a 3. melléklet szerinti pályázati adatlapot - amelynek része a megvalósítandó fejlesztés 

célonkénti részletezése - és a 4. melléklet szerinti összesítőt, 

b) a pályázónak az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti saját forrás 

biztosítására vonatkozó igazolását, 

c) a pályázati adatlap fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezői 

költségvetést, valamint 

d) az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó fénykép-dokumentációt. 

(2) A pályázati adatlapon a pályázónak a fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó 

támogatási igényeket külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia. 

 

5. Pályázati eljárás és a támogatási döntés 

 

9. § (1) A pályázó a pályázati adatlapokat 2013. május 2-áig rögzíti és zárja le az ebr42 

önkormányzati információs rendszerben, továbbá a pályázati dokumentációt papír alapon egy 

eredeti és egy hitelesített másolati példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes 

igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag postai úton benyújtott 

adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésőbb az 

elektronikus rögzítés határidejét követő munkanap. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. § (1) 

bekezdése, valamint az Ávr. 110. §-a szerint felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az 

Igazgatóság 2013. május 27-éig postai úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére. 
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10. § (1) A miniszter a benyújtott pályázatokról 

a) a rendelkezésre álló előirányzat erejéig 2013. július 1-jéig, valamint 

b) a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésőbb 2013. december 13-áig 

dönt. 

(2) A miniszter - a pályázatban megjelölt műszaki tartalom egyidejű csökkentése mellett, a 

pályázó által felállított rangsor figyelembevételével - az igényeltnél alacsonyabb összegű 

támogatás megítélésére is jogosult. 

11. § (1) A miniszter a kedvezményezettel a döntés közlésétől számított 15 napon belül, de 

legkésőbb 2013. december 20-áig támogatási szerződést köt. 

(2) A támogatási szerződés módosítására egy alkalommal van lehetőség - a 17. §-ban 

meghatározott kivétellel -, azonban a támogatás intenzitása nem nőhet, valamint a 

felhasználás végső határideje nem változhat. 

 

6. A támogatás folyósítása 

 

12. § (1) A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerződés megkötését követő 10 napon 

belül történik.” 

 

A kiírás alapján fontos eldönteni, melyik legyen az az egy célterület, amire az önkormányzat 

pályáz. Az előző évekhez képest változás, hogy most a támogatási összeget teljes egészében 

leutalják, s mivel az önkormányzat nem részesült hitel kiváltásához kapcsolódóan 

támogatásban, így 100 %-ot finanszíroznak. A tavalyi évben a sportpályára nyújtott be az 

önkormányzat pályázatot. A képviselőkkel folytatott egyeztetés alapján a sportpálya a 

legreferáltabb fejlesztési cél most is. Javaslom az erre vonatkozó pályázat benyújtását. 

 

Előterjesztésemhez mellékelem a megkapott árajánlatokat. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket döntésük meghozatalára. 

Határozati javaslat: 

Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(IV.2.) határozata 

Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el a 

8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján a Vaszar, Fő u. 17. szám alatti (1019. hrsz) 

sportlétesítmény felújítására  …….,- Ft támogatási összegre. A pályázathoz szükséges önerő 

összege a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján: 0 Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szerződések megkötésére. 

Felelős: Istenes Gyula polgármester 

Határidő: pályázati kiírásban adott 

 

 

 

Gecse, 2013. április 17. 

 

 

 Istenes Gyula polgármester 

 


