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Sportpálya fejlesztési pályázat benyújtása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2013. március 29-én megjelent az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet.  

 

A rendelet lehetővé teszi az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás támogatását. A központi előirányzatból támogatást igényelhet a települési 

önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, 

felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás 

mértéke 20 millió forint. Az igényelhető támogatás mértéke a projekt 80 %-a. 

   

A „sport infrastruktúra támogatás” egyik  feltétele, hogy a pályázó települési önkormányzat 

rendelkezzen a sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi sportfejlesztési koncepcióval. 

 

Az önkormányzatunk 2009.évben elfogadta a 2009-2014.évig szóló sportfejlesztési 

koncepciót, amit jelenleg csak aktualizálni kell, és annak elektronikus formáját a települési 

képviselő-testülete tagjai  részére már  megküldtük.   

 

Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell többek között, tízezer fő lakosságszám alatti település 

képviselő-testületének határozatát, amely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes 

feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.  

 

A támogatási igényhez csatolni kell a saját forrás - jogszabály, pályázati kiírás vagy a 

támogató által történő - előírása esetén 
 
helyi önkormányzat képviselő-testületi határozatot a 

saját forrás biztosításáról 

 

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.  

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2012. novemberében már beadásra került hasonló tartalmú pályázat a Leader Egyesület helyi 

szervezetéhez. Előzetes információink szerint a pályázat nem részesül támogatásban, így jelen 

pályázat keretében lehet újabb lehetőségünk a fejlesztési projekt  megvalósítására. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a melléklet szerinti tartalmú sportfejlesztési koncepció 

aktualizált változatát fogadja el, valamint az önrész –saját forrás biztosítására-, a pályázat 

benyújtására vonatkozó testületi döntést hozza meg. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete módosítja –a melléklet 

szerinti tartalommal- a 74/2009.(IV.21.)  számú képviselő-testületi határozattal már  

elfogadott Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Sportfejlesztési koncepció koncepciót.   

 

 A képviselő-testület megbízza a polgármestert a koncepció aláírására  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013.évi költségvetésében 

8.907 e Ft összeget biztosít a sportlétesítmény fenntartására, működtetésére.  

Az önkormányzat bevételként 2.200 e Ft összeget tervez éves szinten, mely a 

sportlétesítmény bérleti díjából tevődik össze.  

 

Az Önkormányzat a 2013.évben 1.200 e Ft összeggel támogatja a Nagycenki 

Sportegyesületet. 

 

Az önkormányzat évi 1500 óra ingyenes , illetve kedvezményes teremhasználatot biztosít a 

települési óvoda, iskola, a sportegyesület sportolói, valamint a tömegsport számára   

( költség 4400 Ft/óra X 1500= 6.600 e Ft ) . 

 

A képviselő-testület a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat, kötelezettségeket az 

alábbiakban hagyja jóvá:  

 

A sporttal kapcsolatos önkormányzati kiadások: 

     a diáksport szervezeti és versenyrendszerének kiadásai, melybe beletartozik az  

utánpótlás-        nevelés is. 

 

az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény fejlesztési, fenntartási, 

üzemeltetési kiadásai. 



 

a támogatott szakosztályok, illetve rendezvények kiadásainak fedezete a  

költségvetés részeként, annak tervezési rendjében legyenek előirányozva, 

 

A község sportlétesítményének szabad kapacitásának felmérése-összevetése, a 

potenciális használók igényeivel, majd ezek biztosítása szabadidős- és versenysport 

célokra. 

Folyamatossá kell tenni a fedett és szabadtéri sportlétesítmények tervszerű és fontossági 

sorrendet követő felújítását, és meg kell vizsgálni a közvetlen lakókörzet igényeinek 

megfelelő üzemeltetési lehetőségét, elsősorban a hétvégi, továbbá esetleg a tanítási 

szünetek idejére vonatkozóan. 

 

A tömegsport szakmai felelősének a Széchenyi István Általános Iskola mindenkori 

igazgatóját (vezetőjét) –az intézményfenntartó központ előzetes jóváhagyásával- és a 

sportegyesület mindenkori elnökét bízza meg, akik egy évre szóló tömegsport 

rendezvénytervet nyújtanak be a Képviselő-testület elé. 

 

Fejlesztési irányelvek kidolgozása az Önkormányzat feladat meghatározásai között a 

sportlétesítmények infrastrukturális hiányosságainak megszüntetése érdekében. 

 

A községben, illetve környékén élők számára hozzáférhetővé kívánjuk tenni a sportolási 

és rekreációs tevékenységeket,  

 

A sportlétesítmények eredeti funkciójának megtartása, a más célra történő elidegenítés 

megakadályozása. 

 

Fontos feladat, hogy segítse szakmailag, erkölcsileg és nem utolsó sorban anyagilag a 

nevelési-oktatási intézmények, a sportegyesületek és szakosztályaik valamint az 

egészségkárosultak és hátrányos helyzetűek sportszakmai célkitűzéseit, terveit. 

 

A helyben működő különböző szakosztályok működésének biztosítása ingyenes 

teremigény, illetve kedvezményes igénybevételi lehetőséggel  

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

   

Határozati javaslat 

 

 

1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 

szóló  8/2013.(III.29.) BM rendelet 5.§-a, valamint a Ktv. 3. melléklet 10.pont ab) pontja 

szerinti pályázat benyújtását határozza el az Önkormányzat tulajdonában álló a 

nagycenki  530 hrsz-on megvalósuló Sportlétesítmény fejlesztésére.  

 

 

 

 

 

 



 

2. A projekt teljes költségvetése maximum 15.500.000 Ft, azaz Tizenötmillióötszáz-ezer  

forint, melyből támogatást az önkormányzat az alábbi módon igényel:   

 
Pályázati költségvetésben  

szereplő költségek 

Támogatás: 12.400.000 

Önerő: 3.100.000 

ÖSSZESEN: 15.500.000 

 

3. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önrészt a 2013. évi 

költségvetésében biztosítja, az a pályázat elnyerése esetén rendelkezésre fog állni. 

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben felhatalmazza, hogy a pályázat 

benyújtásához, illetve nyertesség esetén a pályázati cél megvalósításához szükséges 

kiegészítő szerződéseket megkösse. 

 

Felelős:  Csorba János polgármester 

Határidő:  pályázat benyújtására: 2013. május 2. 

  további intézkedésekre: támogatói megállapodás szerint  

 

 

 

Nagycenk, 2013. április 17. 

 

 

 

         Csorba János 

         polgármester 

 


