Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 12-i
rendkívüli testületi ülésére
Tisztelt Képviselők!
Az alábbiakban szeretném ismertetni az újonnan megjelent BM-es pályázatot a 4/2014.(I.31.)
BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alapján:
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a
továbbiakban: Kvt.) 3. melléklet 10. pont bb) pontja alapján a települési önkormányzat a
tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve
új sportlétesítmény létrehozására igényelhet támogatást. Az igényelhető maximális támogatás
mértéke 20,0 millió forint.
A BM rendelet 1. §-a alapján a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló
2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 10. pont b) pont ba)-bb)
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.
A költségvetési támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez
támogatás nem nyújtható.
A támogatási célok közül kizárólag egy célra nyújtható be kérelmet.
A BM rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a támogatás maximális mértékea társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendelet
melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,
Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg
10%-át.
3. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
5. § (1) A Kvtv. 3. melléklet 10. pont b) pont bb) alpontja szerinti támogatás (a
továbbiakban: sport fejlesztési támogatás) feltétele, hogy a kérelmező települési
önkormányzat rendelkezzen a sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi sportfejlesztési
koncepcióval.
(2) Egy kérelmező legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére igényelhet
támogatást.
6. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a 2. melléklet szerinti adatlapot - amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális
fejlesztés célonkénti részletezése - és a 3. 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 kérelmezőnek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése szerinti
rendeletét, tízezer fő lakosságszám alatti település esetén a képviselő-testület határozatát,
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amely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a
kérelmező költségvetéséből a sportra fordítandó összeget,
e) ingatlanfejlesztés esetén a polgármester nyilatkozatát arról, hogy a fejleszteni kívánt
ingatlan az önkormányzat 100%-os tulajdonát képezi,
f) ha a fejleszteni kívánt, az önkormányzat tulajdonában lévő létesítmény gazdasági társaság
vagy sportegyesület fenntartásában van, a tulajdonos és a fenntartó fejlesztésre vonatkozó
beleegyező nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerződés hitelesített
másolatát,
g) a kérelmező az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, saját forrás biztosítására
vonatkozó igazolását,
h) a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan
köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ,
i) az adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy
tervezői költségvetést és
j) az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményről készített fénykép-dokumentációt.
(2) Az adatlapon az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó
támogatási igényeket külön-külön kell részletezni és rangsorolni.
7. § Az elbírálásnál előnyben részesül az a kérelem,
a) amely esetében a 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 fejlesztési 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 fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit is bővíti.
Előterjesztésemhez mellékelem a megkapott árajánlatokat.
Kérem a Tisztelt Képviselőket döntésük meghozatalára.
Határozati javaslat:
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014.(II.12.) határozata
Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat benyújtását határozza el a
4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztése, felújítására a Gecse, 165/5. hrsz alatt sportpálya kialakítására 12.797.135,- Ft
támogatási összegre. A pályázathoz szükséges önerő összege a 4/2014.(I.31.) BM rendelet
alapján:1.421.935,- Ft. A beruházás összköltsége 14.219.070,- Ft. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, szerződések
megkötésére.
Felelős: Istenes Gyula polgármester
Határidő: pályázati kiírásban adott
Gecse, 2014. február 11.
Istenes Gyula polgármester

