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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet 4. pontja szerinti 

önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  

A felhívásra települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot 

sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, mely 

létesítményt az önkormányzat területén működő köznevelési intézmények 

gyermekei, tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel az óvodai és iskolai 

szabadidősport, diák- és utánpótlás sport megvalósulását.  

Minden önkormányzat csak egy, a tulajdonában lévő sportlétesítmény fejlesztésére 

igényelhet támogatást. 

A támogatás maximális mértéke függ a pályázó település egy lakosra jutó adóerő 

képességétől, mely a 2014. évi II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a helyi 

iparűzési adóalap 1,4 %-át jelenti. 

Komló esetében ez az érték 11.836,-Ft/fő, ami nem éri el a pályázati felhívásban 

megadott 18.000,-Ft/fő értéket, így a támogatási intenzitás maximális értéke 85 % 

lehet.  

A pályázat benyújtási határideje az elektronikus feltöltésre 2015. június 9. 16.00 óra, 

papír alapú dokumentum benyújtásra 2015. június 10. napja.  

A beérkezett pályázatokról egy Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a miniszter 

dönt 2015. augusztus 6-ig. A támogatás felhasználásának végső határideje 2016. 

december 31. 

A fentiekben részletezett pályázati felhívás keretében a KBSK főépületében lévő – a 

kültéri pályákhoz, és belső, sportolásra szolgáló helyiségekhez kapcsolódó – 

vizesblokkok és öltözők, közlekedők felújítása valósulhat meg.  

A bekért árajánlat alapján az építési beruházás összköltsége bruttó 23.529.412,-Ft, 

melyhez a pályázati kiírás szerinti minimum 15 %-os önerőt figyelembe véve 

legalább 3.529.412,-Ft saját forrást kell biztosítani. 

Amennyiben a pályázat elbírálása során a maximális támogatást a pályázat nem 

nyeri el, úgy a szükséges nagyobb mértékű önerő fedezetének biztosítása érdekében 

a tárgyi beruházással kapcsolatos napirendet a képviselő-testület ülésére ismét 

beterjesztjük.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az érintett bizottságok 

állásfoglalása figyelembevételével tárgyalja meg, és döntsön a pályázat 

benyújtásáról. 

 

Határozati  javaslat:  

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, 

a gazdasági és településfejlesztési bizottság, valamint a pénzügyi és ellenőrzési 

bizottság állásfoglalása figyelembevételével – megtárgyalta a „Pályázat a KBSK 

főépülete infrastruktúra fejlesztésére” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozza: 

 



1.) A Képviselő-testület a tulajdonában álló KBSK (7300 Komló, Pécsi út 44.) 

főépületének belső felújítására a központi költségvetésből biztosított 

támogatás elnyerése érdekében pályázat benyújtását határozza el bruttó 

23.529.412,-Ft beruházási költséggel. 

A fejlesztés megvalósításához 3.529.412,-Ft saját forrást biztosít a 

költségvetési rendelet 7. sz. mellékletében szereplő „Benyújtott, elbírálás alatt 

lévő pályázatok önereje” beruházási előirányzat terhére. 

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő 

módosításakor az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős:  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 

2. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció 

határidőre történő benyújtására, valamint a pályázattal kapcsolatban 

szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő:  2015. június 9. 

Felelős:  Polics József polgármester 

 

 

Komló, 2015. május 26. 

 

 

 

 Polics József 

 polgármester 

 

 
 

 

 

 

 

 


