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2 .  N a p i r e n d  
 

 

ELŐTER JESZTÉS  
sportfejlesztési pályázat 

 

 

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: 2021. március 12. 

Az Önkormányzat a Benczúr Miklós utca 938 helyrajzi számú területen – a meglévő teniszpálya mellé - 

műfüves labdarúgó pálya megvalósítását tervezi. A műfüves pálya kialakítására vonatkozó pályázat 

azonban – az eddigiek alapján - nem nyújt lehetőséget az öltöző- és kiszolgáló épület kialakítására. Jelen 

pályázati kiírás keretében lehetőség van új sportlétesítmény (épület) létrehozására.  

A pályázati felhívás sportfejlesztés alcélja esetén legfeljebb egy sportlétesítmény fejlesztésére vagy új 

sportlétesítmény létrehozására igényelhető támogatás. A pályázat az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésének, felújításának, illetve új 

sportlétesítmény létrehozásának támogatására nyújtható 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 beérkezett 

árajánlat szerint - 30.000 Ft. 

Így a projekt teljes költsége: 26.666.567 Ft. 

 

A képviselő-testület döntése értelmében 2020-ban ugyanezen pályázati rendszerben benyújtásra került a 

sportöltöző építésére irányuló pályázatunk, azonban az előző évben a pályázat nem nyert támogatást. 

Javaslom, hogy a jelenlegi pályázati lehetőséggel élve, ismét kerüljön benyújtásra a sportöltöző építésére 

irányuló támogatási kérelem. 

 

 

Bánk, 2021. február 12. 

 

 

 

 Torma Andrea 

 polgármester 
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……/2021. (II…...) h a táro z a t i  j a v a s l a t  

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírusvilágjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ 

(4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a képviselő-

testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot hozom: 

 

Bánk Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kihirdetett pályázatára a Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok 

kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 

3.3., 3.4. és 3.5. jogcímek szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, azon 

belül a 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (a továbbiakban: 

sportfejlesztés) pályázati alcélra, az alábbiak szerint. 

 

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

− A projekt megnevezése: „Sportöltöző építése Bánkon” 

− A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 26.666.567 Ft. 

− Az önkormányzati saját erő az elszámolható költségek 25 %-a, bruttó 6.666.642 Ft. 

− Az önkormányzati önerő forrása: saját forrás (költségvetési célelőirányzat). 

− Az igényelt támogatás összege: bruttó 19.999.925 Ft. 

 

Bánk Község Önkormányzata a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a 

költségvetésében elkülöníti és biztosítja. 

 
A veszélyhelyzetben hatályos szabályozás értelmében a Polgármester – külön képviselő-testületi határozat 
nélkül – jogosult a pályázatot benyújtani és a szükséges jognyilatkozatokat megtenni.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. március 12. 


