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ELŐTERJESZTÉS 
sportfejlesztési pályázat 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével          
pályázatot írt ki az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 

A pályázat 1.b) pont szerinti alcélja: óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés,             
sportlétesítmény felújítása vagy új létrehozása (a továbbiakban: sportfejlesztés). 
A támogatás mértéke – Bánk Község Önkormányzata esetében, az egy l lakosra jutó adóerő-képesség              
függvényében: 75%. (Önerő: 25%). 
Maximálisan igényelhető támogatás összege: 20 millió Ft. 
A pályázatot elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kell benyújtani. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10. 

Az Önkormányzat a Benczúr Miklós utca 938 helyrajzi számú területen 60 x 40 méteres műfüves pálya                
megvalósítását tervezi. A műfüves pálya kialakítására vonatkozó pályázat azonban nem nyújt lehetőséget            
az öltöző- és kiszolgáló épület kialakítására. Jelen pályázati kiírás keretében azonban lehetőség van új              
sportlétesítmény (épület) létrehozására.  

A pályázati felhívás sportfejlesztés alcélja esetén legfeljebb egy (a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77.§                
s) pontjában meghatározott) sportlétesítmény fejlesztésére igényelhető támogatás. A sportfejlesztés alcél          
esetében pályázatot az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő         
létesítmény fejlesztésének, felújításának, illetve új sportlétesítmény létrehozásának támogatására        
nyújthatja be. 
A sportöltöző építésére vonatkozó tervezői költségvetés alapján az építés teljes költsége: 26.636.567 Ft.  
A pályázat költségeként elszámolható a műszaki ellenőr költsége. A műszaki ellenőr díjára a projekt teljes               
költségének 1,1%-a került kalkulálásra: 30.000 Ft. 
Így a projekt teljes költsége: 26.666.567 Ft. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a pályázaton való részvétel tekintetében döntést hozni            
szíveskedjen! 
 
 
Bánk, 2020. június 25. 

Tisztelettel: 
 
 
 

Torma Andrea 
polgármester 

 

1 
 



6. Napirend sportfejlesztési pályázat 

 
…………/2020. (VI…...) Képviselő – testületi határozati javaslat 

 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a helyi            
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kihirdetett         
pályázatára a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a             
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást               
szolgáló fejlesztések támogatásra, azon belül a b) sportfejlesztés pályázati alcélra, az alábbiak szerint. 
 

- A megvalósítási helyszín:  
▪ 2653 Bánk, Benczúr Miklós utca 938 hrsz. 

- A projekt megnevezése: „Bánk sportöltöző építése” 
- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 26.666.567 Ft. 
- Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 25 %-a, bruttó 6.666.664 Ft. 
- Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 
- Az igényelt támogatás összege: bruttó 19.999.903 Ft. 

 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját            
forrás összegét a költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 
Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a          
pályázat határidőben történő benyújtásáról. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2020. július 10-ig 
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