Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu
Előterjesztés
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A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
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Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására c. pályázat
beadása és önerő támogatása
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A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.
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Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.23.)
önkormányzati rendeletében a fedezet rendelkezésre áll.
Szabó Mónika
pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Várpalota Város Önkormányzata részéről javasolom, hogy a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt, az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására nyújtsunk be pályázatot.
A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázat legfontosabb feltételei:
A kormány által kiírt fenti elnevezésű pályázat alcéljának keretében az önkormányzat tulajdonában
lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmények fejlesztésére, felújítására nyújthatnak be
pályázatot a települési önkormányzatok.
Az elbírálás során előnyt élveznek a fenntartási költségek csökkentését célzó projektek, illetve
sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében
a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá
b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá
c. fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül
d. kizárólag olyan létesítmény fejlesztése támogatható, amelyet az önkormányzat területén
működő köznevelési intézmények tanulói rendszeresen használnak.
Pályázatunk – együttműködve a vagyonkezelő Palotasport Kft.-vel – a Várpalota, 3215/6 hrsz-on, a
következőképpen támogatja a fenti kormányzati célokat:
A beruházásunkban szeretnénk a régóta felújításra szoruló világításrendszert felújítani, mely a
sportcsarnok fenntartási költségeit jelentősen csökkentené. Emellett a sportpályák korszerű
felújításának feltételeit megteremtve szakaszosan működtethető világítási rendszert alakítanánk ki.
Ezáltal leválaszthatók lennének a térfelek, több sportág és több intézmény egyszerre tudná
használni megfelelő világítás mellett a sportcsarnokot. A világítás korszerűsítés a sportcsarnok egy
harmada tekintetében már megtörtént, így ez a fejlesztés szervesen alkalmazkodna az eddigi
fejlesztésekhez. Több sportág részére, pedig a bal oldali leválasztható térfélre egy mini kosárlabda
pálya felfestésével, tudnánk alkalmassá tenni sportcsarnokunkat.
A támogatás mértékét az egy lakosra jutó adóerő-képességtől teszi a pályázati kiírás függővé.
Várpalotán ez 18.471 Ft/fő, ez alapján a támogatás maximális mértéke a fejlesztési költség 75%-a.
Projektünk bekerülési költsége a mellékelt árajánlat alapján 1.243.411 Ft + ÁFA = 1.579.132,- Ft.
A támogatási lehetőség által nyújtott támogatási mértéket leszámítva, az Önkormányzat által
biztosítandó önerő: 394.783,- Ft.
A támogatási összeget a Magyar Államkincstár egy összegben átutalja a Támogatói okirat mindkét
fél általi aláírását követően.
A miniszteri döntés várható időpontja: 2016. augusztus 5., így a pályázat támogatása a tanév
kezdetére várhatólag megvalósulhat.
A pályázat beadási határideje: 2016. június 2.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően fogadjuk el az
alábbi határozati javaslatot!
V á r p a l o t a, 2016. május 18.
Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. május 26-ai ülésén elfogadta az alábbi
határozatot:
…/2016. (V.26.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t:
1. Várpalota Város Önkormányzata 1.579.132,- Ft vissza nem térítendő támogatás igénylésére
pályázatot nyújt be „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
című pályázaton.
2. A pályázat célja: az Önkormányzat tulajdonában és a Palotasport Kft. vagyonkezelésében
lévő Várpalota, 3215/6 hrsz-ú területen a sportcsarnok világítás korszerűsítésének
megvalósítása és új sportág űzésére alkalmas pálya kialakítása.
3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 1.579.132,- Ft összköltségű pályázat
megvalósításához szükséges 394.783,- Ft önrészt az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 23.) önkormányzati rendeletben elkülönített, pályázati
önrészként is felhasználható 40.000 eFt fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja, és
kötelezettségvállalásként a rendelet soron következő módosítása részeként elkülöníti.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat részeként jelen
határozat alapján, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 23.)
önkormányzati rendeletben elkülönített, pályázati önrészként is felhasználható 40.000 eFt
fejlesztési célú tartalék terhére nyilatkozatot írjon alá és nyújtson be a pályázat
megvalósításához szükséges 394.783,- Ft saját forrás biztosításáról.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Palotasport Kft. előkészítése alapján
haladéktalanul gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról.
Határidő: pályázat benyújtására: 2016. június 2.
a szükséges önrész elkülönítésére: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő
módosításakor
Felelős:

Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Szoboszlay István, Palotasport Kft., ügyvezető igazgató
V á r p a l o t a , 2016. május 26.
Talabér Márta

dr. Ignácz Anita Éva

