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A Nagycenki Sportegyesület sportlétesítmény fejlesztési pályázatának támogatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 135/2008.(X.18.) FVM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) lehetőséget biztosít 
pályázat benyújtására az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra 
és –fejlesztésre igénybe vehető támogatásokra.  
 
Értesülésünk szerint a pályázati keretösszeg lehetőséget nyújt további fejlesztések 
támogatására.  
 
A rendelet alapján egy támogatási időszakban egy ügyfél egy támogatási kérelmet nyújthat 
be. A Képviselő-testület már határozott a Községháza előtti térség felújítására vonatkozó 
pályázatról.  
 
A támogatási rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti 5. célterület meghatározása kültéri, 
közcélú feladatokat ellátó, nem fedett sport és atlétikai pálya, kerékpáros pálya, gördeszka 
pálya kialakítására, fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló helyiségek 
kialakítására, felújítására vonatkozó pályázat teljes (100 %-os) támogatására nyújt 
lehetőséget.  
 
A Nagycenki Sportegyesület, mint nonprofit szervezet nyújthat be támogatási kérelmet az 5. 
célterületben meghatározott valamely sportlétesítmény megvalósítására. Elképzelésünk 
szerint egy salakos teniszpálya, - a területtől függően 100 vagy 60 méteres - futópálya és 
távolugró pálya kialakítása történhetne pályázati pénzből.  
 
A fejlesztések előfinanszírozás mellett valósíthatók meg. A Sportegyesület nem rendelkezik 
anyagi erőforrással arra, hogy a kivitelezést és járulékos költségeit fedezni tudná. A sikeres 
pályázat alapján az önkormányzat területén létrejövő új sportlétesítmények idővel az 
önkormányzat tulajdonába kerülhetnek. 
 
A pályázat benyújtásának és a létesítmény tervezésének költségei 2012-ben a kivitelezés 
költségei 2013-ban jelentkeznek, melyek a támogatásból remélhetően teljes mértékben 
megtérülnek. A tervezés költsége várhatóan 120.000,- Ft + ÁFA, a pályázatírás költsége 
60.000,- Ft + ÁFA.  
  
A pályázat benyújtásához képviselő-testületünknek nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul a 
létesítmények önkormányzati területen történő megvalósításához, és a szükséges 
költségeket megelőlegezi.  
 
A Sportegyesület és az önkormányzat a megelőlegezésről megállapodásban rendelkezik, 
melyet legkésőbb a sikeres pályázatot követő kivitelezési szerződések megkötése előtt el 
kell fogadnunk. 
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Tekintettel arra, hogy a sportlétesítmények közcélt szolgálnak, a pályázat sikertelensége 
esetén javasolom, hogy az önkormányzat a pályázat benyújtás költségeit – tervezés, 
pályázatírás – vállalja magára.   
 
Határozati javaslat: 
 
1. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy a Nagycenki Sportegyesület az önkormányzat tulajdonát képező nagycenki 
530 hrsz.-ú ingatlanon teniszpályát, futópályát és távolugró pályát létesítsen. 

2. A Képviselő-testület vállalja, hogy a Sportegyesület részére az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre 
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető 
támogatások pályázati kiírás keretén belül az 1. pontban megjelölt létesítmények 
létrehozásának költségeit az Egyesület részére 2012-ben és 2013-ban biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati anyag 
elkészítésének költségeit (mintegy 180.000,- Ft+ÁFA) az önkormányzat általános 
tartaléka terhére a Sportegyesületnek – sikeres pályázat esetén visszatérítési 
kötelezettség előírásával - előlegezze meg. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat sikeressége esetén 
annak kihirdetésétől számított legközelebbi testületi ülésre a Sportegyesület és az 
Önkormányzat közötti támogatási szerződést terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Felelős:  Csorba János polgármester 
Határidő:  1. pontra: azonnal 
  2. pontra: 2013. december 31. 
  3. pontra: 2012. december 31. 
  4. pontra: pályázati eredmény kihirdetésé követő testületi ülés  
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség elegendő. 
 
Nagycenk, 2012. november 8. 
 
 
 
 
         Csorba János 
         polgármester 
 
 


