
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármcstere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

fi! . számú előterjesztés 

az "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés a Bem József Általános iskolában" 
című pályázat benyújtásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 5. mellék!etének 13. pontja alapján az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra
fejlesztésének, felújításának támogatására 500 millió forint használható fel, melyre a helyi 
önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás nyújthat be pályázatot 

Az Önkormányzat a 20 ll. évben benyújtotta ezt a pályázatot a Bem József Általános Iskola 
sportudvarának fejlesztése céljából, de akkor nem részesült támogatásban. Az elutasító levél a mai 
napig nem érkezett meg. Az idei pályázatra a tavalyi dokumentáció aktualizált verziója, abenyújtási 
határidő lejáratára tekintettel, már benyújtásra került, amihez azonban a Képviselő-testület döntése 
is szükséges. 

Igényelt támogatás: maximum 20 millió Ft (a költségvetési törvény 5. mellékletének 13. pontja 
alapján) 
Önerő mértéke: 20% 
Eszközbeszerzésre az igényelt támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 
10%-át. A pályázatból kizárólag eszközbeszerzés nem támogatható. 

A költségvetési törvény 5. melléklete 13. pontjának a)-c) atpontja szerinti, vissza nem térítendő 
támogatás olyan építéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóarr vehető igénybe, amelynél 
a kedvezményezett a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű 

közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 

Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat. 

Támogatható tevékenységek köre: 
A költségvetési törvény 5. melléklete 13. pontjának b) atpontja szerinti támogatás a helyi 
önkormányzat tulajdonában, továbbá a többcélú kistérségi társulás a tulajdonában vagy 
fenntartásában lévő sportlétesítmény fejlesztésére, felújítására, akadálymentesítésre, 
eszközbeszerzésre igényelhető. 

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár 
A pályázat benyújtási határideje elektronikusan 2012. április 2., papír alapon 2012. április 3., 
a támogatási szerződés megkötésének dátuma : 2013. június 30. A támogatás felhasználásának 
végső határideje 2012. június 30. 

A pályázathoz benvújtandó többek között: 
- . a pályázó helyi önkormányzat esetén az önkormányzat képviselő-testületének határozata, 

vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletébe foglalt felhatalmazás alapján a 



polgármester nyilatkozata a szükséges önerő biztosításáról és összegéről (hiánypótlás 
során kerül csatolásra), 

- a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlat 
vagy tervezői költségvetés, 

- Sportkoncepció, a sportról szóló önkormányzati rendelet. 

Az elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat, amely esetében a sportlétesítmény felújítási 
programban vállaltak alapján: 

több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá a sportlétesítmény, 
a sportlétesítmény több sportág befogadására válik alkalmassá, 
megvalósul az építészeti és kommunikációs akadálymentesítés, 
amely lehetővé teszi, hogy az e pályázati támogatásból megvalósuló létesítményfejlesztéssel 
érintett sportlétesítmény vonatkozásában az adott önkormányzat vagy többcélú kistérségi 
társulás által fenntartott nevelési-oktatási intézmények gyermekei, tanulói is rendszeresen 
használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport és az iskolai szabadidősport 
megvalósulását 

A pályázat költségvetése: 
A sportpálya benyújtott teljes költségvetése: 
Ebből igényelt támogatási összeg: 
Szükséges önerő: 

27 541553 Ft 
19 565 032 Ft 
7 976 521 Ft 

A kivitelezés során, a pályázati feltételeknek megfelelően, legalább 968 193 Ft összegért- mely az 
építési célra igényelt támogatás 5%-a - közfoglalkoztatottak alkalmazása szükséges. Nyertes 
pályázat esetén a kivitelező cég pályázati felhívásában kell kikötni, hogy közfoglalkoztatottak 
alkalmazása szükséges. 

II. A végrehajtás feltételei 

A pályázat önrészének fedezetéül a Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (IL 
27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének Fejlesztési célú céltartalékok: Pályázatok ömésze 
sora szolgál. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. április 4. ~·i 
Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

~---



l. rnelléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... ) határozata 

az "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés a Bem József Általános 
iskolában" című pályázat benyújtásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. l.) BM rendelet alapján pályázatot 
nyújt be "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés a Bem József Általános 
iskolában" címmel a Kőbányai Bem József Általános Iskola sportudvarának felújítása 
céljából, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat 
pozitív elbírálása esetén a szükséges önrész biztosítása céljából az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének Fejlesztési 
célú céltartalékok: Pályázatok ömésze soráról 8 millió forintot felszabadít, egyben felkéri a 
polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben 
történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Főépítészi és Fejlesztési Iroda vezetője 



Nyomtatási kép 

X. kerület digitális térkép 

Földrészletek 

N Közterület határ /\1 Telekhatár 

Épületek 

• Lakóépület • Gazdasági épület 

D Intézményi épület D Üzemi épület 

D Templom D Szín 

D Vegyes funkció 
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X. kerület digitális térkép 
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Nyomtatási kép 

p. mapper 

Méretarány 1: 1100 

19 38 57 

Földrészletek 

N Közterület határ N Telekhatár 

Épületek 

• Lakóépület • Gazdasági épület 

D Intézményi épület . Üzemi épület 

• Templom D Szín 

D Vegyes funkció 

Épület tatozékok 

. Terasz 

/\./ Támfal 

Egyebek 

• Víz műtárgy 

N Töltés 

• Vetített sík 

.Pillér 

D Felüljáró 

N Fal, kerítés 

l. oldal, összesen: l oldal 
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Nyomtatási kép 

X. kerület digitális térkép 

1'1éretará ny 1: 2000 

34 &3 102 

Földrészletek 

N Közterület határ /\1 Telekhatár 

Épületek 

• Lakóépület • Gazdasági épület 

D Intézményi épület D Üzem i épület 

D Templom D Szín 

D Vegyes funkció 

13 6 
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Nyomtatási kép 
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r-téret arány 1: 250 0 
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Nyomtatási kép 

X. kerület digitális térkép 
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Nyomtatási kép 

X. kerület digitális térkép 

34 

Földrészletek 

N Közterület határ /V Telekhatár 

Épületek 
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Nyomtatási kép 

X. kerület digitális térkép 

Néretará ny 1: 200 0 a 
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Földrészletek 

N Közterület határ /\1 Telekhatár 

Épületek 

• Lakóépület • Gazdasági épület 

D Intézményi épület~ Üzemi épület 

D Templom D Szín 

D Vegyes funkció 
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Nyomtatási kép 

X. kerület digitális térkép 
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Földrészletek 

N Közterület határ /V Telekhatár 

Épületek 

• Lakóépület • Gazdasági épület 

D Intézményi épület D Üzemi épület 

D Templom D Szín 

D Vegyes funkció 
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Nyomtatási kép 

p. mapper 

~12 

27 

Földrészletek 

N Közterület határ N Telekhatár 

Épületek 

• Lakóépület • Gazdasági épület 

lfB Intézményi épület . Üzemi épület 

• Templom D Szín 

D Vegyes funkció 

Épület tatozékok 

Terasz 

/\/ Támfal 

Egyebek 

• Víz műtárgy 

N Töltés 

• Vetített sík 

.Pillér 

D Felüljáró 

N Fal, kerítés 

l . oldal, összesen: l oldal 


