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Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Polgármestere 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 

Ügyiratszám: 3544/2012 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. március 29-i ülésére 

 

 

Napirend: Pályázat benyújtása iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, 

felújításra 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A belügyminiszter 4/2012. (III.1.) BM rendelete alapján az önkormányzatoknak lehetőségük 

van a tulajdonukban lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, 

felújítására, akadálymentesítésre, eszközbeszerzésre. 

A támogatás igénylésének általános feltételei: 

 A kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű 

közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. Más forrásból 

finanszírozott közfoglalkoztatás ezzel a támogatással nem vonható össze, már meglévő 

közfoglalkoztatásban résztvevőket a támogatásból megvalósuló beruházásra 

átcsoportosítani nem lehet. 

 A pályázó helyei önkormányzat rendelkezzen a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti 

helyi sportfejlesztési koncepcióval. 

 A pályázaton igényelhető támogatás mértéke maximum 20 millió Ft. 

 A támogatás intenzitása 80%-os. 

 Az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási 

összeg 10%-át. 

Lengyeltóti Város Önkormányzata a tulajdonában álló Fodor András Általános Iskola 

sportpálya felújításra kíván pályázni. 

Infrastrukturális fejlesztés: 

1. Támfal építése a déli oldalon. 

2. Földmunkák. 

3. 4 m magas kerítésoszlopok beépítése a sportpálya egész déli oldalán, valamint a füves 

pálya kapuk mögötti oldalán. 

4. A kézilabda pálya burkolatának felújítása, (bitumenborítás). 

5. A sportpálya körül futópálya kialakítása (salak). 

6. Füves pálya felújítása (szintfeltöltés, újrafüvesítés). 

7. Északi oldalon lelátótér bővítése a füves pálya vonalában. 

 

Eszközfejlesztés: 

 

1. 5m x 2m-es kapuk, (2db) 

2. 5m x2m-es kapukhoz háló (2db) 
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3. kosárlabda állvány és palánk (4 db) 

4. röplabda állvány (1 pár) 

5. röplabdaháló (1db) 

6. lábtenisz állvány (1 pár) 

7. lábtenisz háló (1db) 

 

Az előzetes kalkulációk alapján a munkálatok anyag és dologi, valamint a sporteszközök 

tervezett bekerülési költségei: 

 

Építési célra igényelt támogatás összesen  11.715.065 Ft 

Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen 556.736 Ft 

Igényelt támogatás összesen: 12.271.801 Ft 

Vállalt önerő összege: 3.067.950 Ft 

Beruházás összköltsége: 15.339.751 Ft 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzatnak tehát összesen 3.067.950 Ft önerőt kell a pályázaton 

nyert támogatáshoz biztosítania. 

Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Határozati javaslat: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter 4/2012. 

(III.1.) BM rendelete szerinti „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás” kiírásra pályázatot nyújt be „Fodor András Általános Iskola sportpálya 

felújítása” címmel. 

A projekt összköltsége bruttó 15.339.751,- Ft, melyből 3.067.950,- Ft a pályázati 

önerő. 

A Képviselő-testület a szükséges önerőt a 2012. évi költségvetésében biztosítja. A 

szükséges önerő az Önkormányzat rendelkezésére áll, és a projekt 

megvalósítására kívánja azt felhasználni. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 

rendeletben meghatározottaknak megfelelően az építési célra igényelt támogatás 

legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony 

keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Zsombok Lajos 

polgármestert a pályázat és a csatolandó dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Lengyeltóti, 2012. március 22. 

…………………………. 

Zsombok Lajos 

polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 

 

 

Szücs Gábor Dr. Szatmári Ibolya 

referens jegyző 


