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Tárgy: 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján Iskolai
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének,
felújításának támogatására pályázat benyújtása,
önerő biztosítása

Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Csanádpalota

Tisztelt Képviselő-testület!
Az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló fejlesztéshez
kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján az előirányzatból
támogatást igényelhet a települési önkormányzat, többcélú kistérségi társulás a tulajdonában lévő,
sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény
létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.
Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat.
A támogatás maximális mértéke a társadalmi-gazdasági 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.
A pályázatot 2012. április 2-áig kell benyújtani.

Tisztelt Képviselő-testület!
A fentebb ismertetett támogatási lehetőséggel élni szeretnénk: Csanádpalota Város
Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő Sirály u.
3. szám, 182 hrsz. alatt elhelyezkedő sportudvar bitumenes sportpályájának felújításával,
fejlesztésével egy többfunkciós (4 sportág befogadására alkalmas) sportpálya kialakítására.
A pályázat megvalósításához 10% önerő biztosítása szükséges.
Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilatkoznia kell a pályázat
megvalósításához szükséges önerő biztosításáról és összegéről.
Az önerő 1.436.276,-Ft azaz egymillió- négyszázharminchatezer-kettőszázhetvenhat forint az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének 6 Cím, 2 Alcímének beruházás és felújítási kiadások
előirányzata terhére biztosítható.

A beruházás összköltsége az alábbiak szerint alakul:
Kért pályázati összeg
12.926.484,- Ft
A pályázó önereje
1.436.276,- Ft
A megvalósulás teljes költsége
14.362.760,- Ft
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozati javaslatot terjesztem a tisztelt
Képviselő-testület elé.
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Tárgy: 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésének, felújításának támogatására pályázat benyújtása, önerő biztosítása
Határozati javaslat
Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján a
tulajdonában, illetve fenntartásában lévő Sirály u. 3. szám, 182. hrsz. alatti sportudvar
sportpályájának felújításával, fejlesztésével egy többfunkciós (4 sportág befogadására
alkalmas) sportpálya kialakítására.
A pályázat megvalósításához szükséges 10% önerőt 1.436.276,- Ft-ot, azaz egymilliónégyszázharminchatezer-kettőszázhetvenhat forintot az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének 6. Cím 2. Alcímének beruházás és felújítási kiadások előirányzata
terhére biztosítja.
A beruházás összköltsége:
Kért pályázati összeg
A pályázó önereje
A megvalósulás teljes költsége

12.926.484,- Ft
1.436.276,- Ft
14.362.760,- Ft

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határozatról értesítést kap:
1.) Csanádpalota Város Polgármestere
2.) Csanádpalota Város Jegyzője
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja
Csanádpalota, 2011. március 22.
Tisztelettel:
Kovács Sándor
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra

