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7. napirendi pont 

 

Tornacsarnok fejlesztési pályázat benyújtása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 

egyetértésével pályázatot hirdet a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 

2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. a), b) és c) pontok szerinti önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

 

      A pályázati kiírás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsödébe és óvodába járó 

gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás 

biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának 

fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. Célja továbbá a 

mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati tulajdonú, 

belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztésének megvalósulása.  

Pályázati alcélok: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása: 

     aa) Meglévő, bölcsődei nevelést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása, 

     ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális   

     kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása,  

      ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) 

     épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása, 

      ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása, 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény      

létrehozása (sportfejlesztés).  

c)  Belterületi utak, járdák, hidak felújítása,  

 

Egy önkormányzat az a)-c) alpontok szerinti célok közül egyre nyújthat be pályázatot, az a) 

pont szerinti pályázat esetében legfeljebb 1 intézmény fejlesztése támogatható. Az 

önkormányzat a b) pontnak megfelelően nyújt be pályázatot. 

 

A pályázat 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 85 %-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 most meg kell újítani, és a következő 5 éves időszakra el kell fogadni.  

( 1. számú mellékletben a koncepció csatolva )  

 

Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat.  

 

 



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,  

ad) amely a fogyatékosok sportolási lehetőségeit is bővíti.  

 

A pályázat keretében Pályázónak vállalnia kell: 

- minimum 15 % önerő biztosítását – ezen pályázati program keretében is az önkormányzat 

egy lakosra jutó adóerőképességétől függ a kötelezendően vállalandó önerő mértéke –  

 

-a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az 

eredeti rendeltetésének megfelelően kell használnia. 

 

- a támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31. 

 

A pályázat elektronikus felületen való benyújtásának határideje: 2019. május 31. 

 

A pályázati kiírásban szereplő miniszteri döntés várható határidő: 2019. szeptember 16. 

 

A támogatásról szóló döntést támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt 

követő hét munkanapon belül utalványozás céljából a miniszter a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter részére megküldi, a támogatást a Magyar Államkincstár egy összegben 

folyósítja. 

 

A  pályázati programban az alábbiak tudnának megvalósulni: 

 

Homlokzati nyílászárók cseréje (a homlokzati ajtókkal együtt), a meglévő ablakok helyett 

hőszigetelt üvegezésűek kerülnének elhelyezésre. A homlokzat felújítása, szigetelése is 

szükséges, úgy hogy az épület a jelenlegi jellegét is megőrizze.  Fontos a küzdőtér belső 

burkolatának felújítása is. Mindezek a munkák, és a hozzá kapcsolódó TAO támogatásából 

megvalósuló felújítás együttesen lehetővé teszi, hogy a Tornacsarnok továbbra is több 

településnek, több korosztálynak hasznos intézménye legyen, a sportolást magas 

színvonalon biztosítsa.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

fogadja el, valamint az önrész –saját forrás biztosítására-, a pályázat benyújtására vonatkozó 

testületi döntést hozza meg. 

 

……./2019.(….) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési 

koncepcióját.  

 A képviselő-testület megbízza a polgármestert a koncepció aláírására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal 



  

……../2019.(…) önkormányzati határozat 

 

1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a Ktv. 3. melléklet II.2. pont b) pontja 

szerinti pályázat benyújtását határozza el az Önkormányzat tulajdonában álló a 

nagycenki  530 hrsz-on megvalósuló Sportlétesítmény fejlesztésére.  

 

2. A projekt teljes költségvetése maximum 24.000.000 Ft, azaz huszonnégymillió  forint, 

melyből támogatást az önkormányzat az alábbi módon igényel: 

 

   

 
Pályázati költségvetésben  

szereplő költségek 

Támogatás: 20.000.000 Ft 

Önerő: 4.000.000 Ft 

ÖSSZESEN): 24.0000.000 Ft  

 

 

3. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önrészt, vagyis 

4.000.000 Ft összeget a 2019. 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: 2019. május 31.  

  további intézkedésekre: támogatói megállapodás szerint  

 

 

 

 

Nagycenk, 2019. május 8. 

 

 

 

 

         Csorba János 

         polgármester 


