Elıterjesztés
a
2012. március 29-én tartandó Képviselı-testületi ülésre
Tisztelt Képviselı-testület!

Dévaványa Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatból származó
támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló 4/2012.(III.1.) belügyminiszteri
rendelet kiírására. Az önkormányzat által benyújtani kívánt pályázat a Magyar Köztársaság
2012. évi költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 13.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elıirányzatából a b) pontban található –
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatása fejlesztési célra irányulna.
A pályázattal elnyerhetı összeg maximum 20 millió Ft. A pályázatban igényelhetı
támogatás formája vissza nem térítendı támogatás. A támogatás mértéke mivel a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentısen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérıl szóló 240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet mellékletében nem szerepel a településünk, így a beruházás összköltségének
80%-a. Figyelembe véve a támogatás maximális összegét illetve a támogatás intenzitását a
beruházás összköltsége 25.000.000 Ft-ot tehet ki.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. április 2. A benyújtott pályázatokról 2012. május
31-ig döntenek.
A felhívás keretén belül – a 901 hrsz-on lévı Seres István sporttelepen - egy 20*40 m-es
mőfüves kispálya kialakítása valósulhatna meg. A mőfőburkolat multifunkciós jellegő, hiszen
a labdarúgáson kívül alkalmas röplabda, kézilabda, kosárlabda és iskolai testnevelés óra
feladatainak megvalósítására. A beruházás részét képezné a pálya megvilágítása is. A
beruházás összköltsége bruttó 27.000.000 Ft.
Kérném a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztésemet megtárgyalni és abban dönteni
szíveskedjenek!
Határozati javaslat:
____/2012. (III.29.) Kt. hat.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
elıirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirıl szóló
belügyminiszteri rendelet kiírására. A program keretében a Dévaványa belterület 901 hrsz
alatt lévı Seres István Sporttelepen egy 20*40 m-es mőfüves kispálya kialakítására kerülne
sor, melynek összköltsége bruttó 27.000.000,-Ft, az ehhez szükséges önerıt azaz bruttó
7.000.000,-Ft-ot a Képviselı-testület 2012. évi költségvetés fejlesztési céltartalék terhére
biztosítja.
Felelıs:
Határidı:

Pap Tibor polgármester
Feke László mőszaki irodavezetı
2012.április 2.

Ernyes Csilla
Pályázatíró referens

