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Sürgősségi Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. július 2-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: Pályázat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdet óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra – fejlesztés, 

sportlétesítmény felújítására vagy új létesítmény létrehozására ( továbbiakban: sportfejlesztés)  

Pályázhat a települési önkormányzat a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és 

járda felújítására, karbantartására.  

 

A pályázaton sport infrastruktúra- fejlesztésre vissza nem térítendő költségvetési támogatás 

igényelhető, melynek maximális összege 20 millió forint. 

 

A támogatás mértéke: 

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra 

jutó adóerő-képességétől. Ez Izsák esetében 19.134 Ft/fő. Ennek megfelelően a támogatás a 

fejlesztési költség 75 százaléka. A támogatás bruttó összeg, melyből az általános forgalmi adó 

nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a 

támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az 

ÁFA levonási jogáról. Sajnos nálunk a bruttó elszámolás szerepel!) 

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely 

- hatósági engedélyhez nem kötött beruházás esetén nem rendelkezik tervezői nyilatkozattal 

vagy hatósági igazolással arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági 

engedély, 

- nem felel meg az Áht.50.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, 

- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50.§ (4) bekezdése szerint köztartozása van, 

- adósságrendezési eljárás alatt áll, 

- a pályázatában nem per-és tehermentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra 

igényel támogatást, 

- pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte, 

- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis  vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

- a pályázatban érintett intézménye, tagintézménye, telephelye vagy létesítménye más hazai 

vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra 

támogatásban részesült. 

 

Pályázat benyújtása: 

A pályázatbenyújtása csak elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren 

keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik. Az elektronikusan 

benyújtandó dokumentumok feltöltése szintén a rendszeresen keresztül történik. 
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A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje: 

- elektronikus feltöltés lezárása: 2020. július 10. 

 

Benyújtandó dokumentumok: 

1.) Az ebr42 rendszerben kitöltött megfelelő pályázati adatlap, generált nyilatkozat 

elektronikus aláírással 

2.) A 2020. évben kiállított a tervezett fejlesztés teljes költségét alátámasztó részletes árajánlat 

vagy tervezői költségvetés/költségbecslés . 

3.) Az Ávr.75.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti – saját forrás biztosítására vonatkozó – 30 

napnál nem régebbi képviselő-testületi határozat a biztosítandó saját forrás összegszerű 

megjelölésével, 

4.) A fejlesztési kívánt ingatlan (100 %-os önkormányzati tulajdont alátámasztó) 30 napnál 

nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapja. 

5.) A fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről készített színes fénykép dokumentáció, 

fényképenkénti rövid leírással, amely beazonosítható módon mutatja be a pályázati helyszínt 

és célt (legfeljebb 10 db fénykép 1 pdf fájlban). 

6.) A pályázó önkormányzattól eltérő fenntartó esetén a fenntartó fejlesztésre vonatkozó 

nyilatkozata. 

7.) A helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozat. 

8.) Hatósági engedélyhez nem kötött fejlesztés esetén: hatósági igazolás vagy tervezői 

nyilatkozat arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély. 

 

A beérkezett pályázatokról a miniszter 2020. október 16. napjáig dönt. A miniszteri 

döntéssel/döntésekkel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs 

lehetőség. 

 

Csökkentett támogatás esetén a Kedvezményezett elfogadó nyilatkozata szükséges a 

támogatói okiratban foglalt műszaki- szakmai tartalomra, amelyet az ebr42 rendszerben 3 

munkanapon belül tehet meg.  

 

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló 

határidőt követő 7 munkanapon belül történik. A támogatást a miniszter utalványozása 

alapján a Kincstár egy összegben folyósítja. 

 

Elszámolható költségek: 

Az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésével, 

felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos költségekre igényelhető 

támogatás. 

Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása támogatható, amelyet az adott 

önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, tanulói rendszeresen 

használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és utánpótlás sport, 

valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását. 

 

A kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. 

február 28-áig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 

rendszeren keresztül, valamint szöveges indokolással, a kötelezettségvállalás 

dokumentumaival felhasználási határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal,  
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azok összesítőjével, fényképes dokumentációval  alátámasztottan beszámol a támogatási 

összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról 

az elszámoló melléklet kitöltésével, valamint az abban előírt dokumentumok feltöltésével.. 

 

A rendelkezésünkre rendelkezésre álló költségvetés szerint a parketta felújítás bruttó költsége 

39.233.602 Ft. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom a pályázat benyújtását. 

 

I z s á k, 2020. június 29.  

                                                                                                  (: Végh Tamás:) 

                                                                                                    alpolgármester 

 

 

Határozat-tervezet: 

 Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt 

„ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”kiírásra. A pályázat 

keretében a kizárólagos saját tulajdonát képező 2502/33. hrsz-ú, sportcsarnok parkettájának 

cseréjét kívánja az önkormányzat megoldani, mivel állapota jelenleg a használók élet és 

vagyonbiztonságát veszélyezteti. 

 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati támogatás felüli 19.233.602.-( 

tizenkilencmillió-kettőszázharmincháromezer- hatszázkettő)  Ft-ot 2020. évi költségvetése 

terhére biztosítja. 

 

Felhatalmazza az Alpolgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges mellékletek 

beszerzésére, valamint a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal, illetve 2020. július 11. 

Felelős:   Végh Tamás alpolgármester. 
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