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Előterjesztés
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

2014. február 11-én tartandó ülésére
Bejelentések

Tisztelt Képviselő-testület!

A Belügyminisztérium 4/2014 (I.31.) BM rendelete értelmében az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódóan támogatások igénybevételére nyílt
lehetőség az önkormányzatok számára.

A rendelet szerint a támogatás az alábbi célokra használható fel:
a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztés, felújítás
b) óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,

A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke:

a)a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló
kormányrendelet melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges
összeg 90%-a,
b) az a) pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a
fejlesztéshez szükséges összeg 80%-a.
A támogatás további feltétele, hogy a kedvezményezett az építéshez kapcsolódó támogatási
összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében
közfoglalkoztatottat alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló
kormányrendelet szerint már meglévő közfoglalkoztatásban résztvevőkre az e rendelet
szerinti támogatás nem használható fel.
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A pályázati adatlapokat 2014. február 13-ig kell rögzíteni és lezárni az ebr42 önkormányzati
információs rendszerben.

A fentiekből következően Medgyesbodzás Község Önkormányzata 90 %-os támogatással 20
millió Ft támogatásra pályázhat. Az önkormányzat fejlesztési tervei között évek óta szerepel
a sporttelep felújítása. A b) pont szerint erre lehetősége volna az önkormányzatnak.
A pályázathoz szükséges dokumentációk a 2013. évben benyújtott sikertelen pályázati anyag
szerint rendelkezésre állnak
Javasolom, hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása kerüljön megbízásra a pályázat
elkészítésével.
Kérem a képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el az alábbi
határozati javaslatokat.

Határozatijavaslat:
Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az egyes
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 4/2014. (I.30.) BM rendelet szerint pályázatot nyújt be az óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, felújítás cél megvalósítására, az önkormányzat
tulajdonában álló Medgyesbodzás Petőfi u. 34. sz , (hrsz: 383)alatti Sporttelep felújítására,
korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére 19.800.000 Ft támogatási összeg elnyerésére.
Az önkormányzat költségvetésében biztosítja a pályázathoz szükséges 10 % saját forrást
(2.200.000 Forint).
Megbízza a polgármestert a pályázathoz szükséges tervek elkészítéséhez a megfelelő tervező
kiválasztásával és a munka elvégzésére szóló szerződés megkötésével.
A képviselő-testület a pályázat előkészítésével és benyújtásával megbízza a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulását (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.), melynek költségét
bruttó 100 e Ft összegben biztosítja a saját költségvetése terhére. Megbízza a polgármestert,
hogy vegye fel a kapcsolatot a Többcélú Társulással a pályázat elkészítése ügyében.
Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő: azonnal

Határozatijavaslat:
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Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013.( IV.30) K tsz
határozatát hatályon kívül helyezi egyúttal az önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes
feladatairól és kötelezettségeiről , valamint a sport támogatásáról az alábbiakat tűzi ki:
I. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai és kötelezettségei
1) Az önkormányzat – figyelemmel a sport fejlesztési koncepciójára – a sporttal kapcsolatos
feladatkörében

a)meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak
végrehajtásáról
b)a helyi sportfejlesztési koncepció célkitűzéseivel összhangban együttműködik a
sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
c)fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket
d)megteremti az általános iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit
e)megteremti az óvodai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit
f)a nezeti köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint biztosítja az
önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.
2) Az 1) pontban felsoroltakkal összefüggésben megvalósítandó sporttal kapcsolatos
önkormányzati célkitűzéseket és feladatokat konkrétan és részletesen az önkormányzat
sportkoncepciója tartalmazza.
3) A helyi sportkoncepció megalkotása, felülvizsgálata és végrehajtása során kiemelt
figyelmet kell fordítani
a)az önkormányzati sportlétesítmények fejlesztésére
b)az egészséges életmód és szabadidősport feltételeinek biztosítására
c)a gyermek és ifjúsági sporttevékenység, az utánpótlás-nevelés, a családok,
hátrányos helyzetűek és fogyatékosok sportjának támogatására
d)iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek javítására
e)az iskolai testedzés feltételeinek megteremtésére, a diáksporttal kapcsolatos
feladatok meghatározására és segítésére
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f)a meglévő helyi sportlétesítmények kihasználtságának biztosítására.
II. Együttműködés a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel
1)Az önkormányzat a község sportéletének fenntartásában és fejlesztésében
szorosanegyüttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel- Ó-Maros Menti
Hagyományőrzők Egyesülete 2) Az 1) bekezdésben említett szervezetek tevékenységét az önkormányzat sportcélra
elkülönített pénzeszközeiből együttműködési megállapodás alapján támogathatja.
3)A támogatásban részesülő sportszervezetek a támogatás összegéről és annak
felhasználásáról a támogatási megállapodásban foglaltak szerint kötelesek az önkormányzat
felé elszámolni.
4) A sporttal foglalkozó helyi szervezetek önkormányzati támogatására fordítható keretösszeg
(továbbiakban: sportcélú támogatás) évente rendeletben kerül meghatározásra.
III. A sportlétesítmények fenntartása, működtetése
1) A helyi szabadidős sporttevékenység és versenysport folytatásához sportlétesítményként az
alábbi létesítmények állnak rendelkezésre:
•
•
•
•

Művelődési ház-tornaterem ( Medgyesbodzás Széchenyi u. 36. )
Sporttelep-sportöltöző (Medgyesbodzás Petőfi u. 34. 383 hsrz.)
Sportpálya (Medgyesbodzás József A u. 650 hrsz.)
Betonpálya Medgyesbodzás 123. hrsz.

2)Az önkormányzat a sportlétesítmények fenntartásához, állagmegóvásához és
működéséhez, fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében – anyagi
erőforrásaihoz mérten – biztosítja.

IV. Az iskolai, óvodai testnevelés és sporttevékenység feltételeinek biztosítása
Az önkormányzat gondoskodik az általános iskolában, óvodában folyó sporttevékenységhez
és az iskolai sportkörök működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításáról.
V. A sporttevékenység irányítása
A jogszabályokban és e határozatban meghatározott önkormányzati sportfeladatokkal
kapcsolatos hatásköröket az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

VII. A sporttevékenység finanszírozása

1)Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében – sporttevékenységet segítő –
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sportcélú támogatásra évente ilyen céllal betervezett összeget biztosít.
2)Az óvodában folyó sporttevékenység pénzügyi feltételeit az önkormányzat
az intézmény költségvetésében biztosítja
3) 2014. évi finanszírozás:
a) 2014. évben az Önkormányzat költségvetése terhére a sportlétesítmények működésének
finanszírozására 350.000 forintot fordít.
b) Pályázati lehetőség esetén a Sporttelep –sportöltöző felújítására, bővítésére a Képviselőtestület 22.000.000 Forintot tervez fordítani, melyből 2.200.000.forint saját erőt költségvetése
terhére biztosítja.

Felelős: Krucsai József polgármester
Határidő:értelem szerint

Medgyesbodzás, 2014. február 11.

Krucsai József
polgármester
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