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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közlöny 2012. évi 25. számában jelent meg a belügyminiszter 4/2012. (III.
1.) számú rendelete az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól.
A pályázatot három fejlesztési cél érdekében lehet benyújtani. A rendelet értelmében
egyrészt támogatás igényelhető társult formában működtetett, kötelező önkormányzati
feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, másrészt iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztése, felújítása, valamint közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósulása céljából. A támogatás formája vissza nem térítendő,
melynek felső határa az első esetben 30 millió, a második esetben 20 millió, a
harmadik esetben pedig 10 millió forint, melyhez Dombóvár esetében 20% önerő
biztosítása szükséges.
Dombóvár Város Önkormányzata felé több intézmény, illetve egy sportszervezet is
jelezte pályázati szándékát. Az Apáczai Oktatási Központ Bölcsődei és Óvodai
Intézményegysége, valamint a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ a 4/2012. (III. I.) számú BM rendelet 2. pontja szerinti támogatási lehetőséget
szeretné igénybe venni. Konkrét elképzelés a támogatások felhasználását illetően
csupán a Bölcsődei Intézményegység részéről fogalmazódott meg, ahol az épület
szigetelését kívánják megoldani az igénybe vehető támogatásból.
A rendelet 3. pontja az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása
címen az Illyés Gyula Gimnázium jelezte szándékát pályázat benyújtására valamint a
Dombóvári Futball Club képviselői kerestek meg azzal a javaslattal, hogy
Önkormányzatunk – mint a Katona József u. 37. szám alatti sportingatlan tulajdonosa nyújtson be pályázatot a bitumenes pálya helyén egy műfüves pálya kiépítésére.
Úgy vélem, hogy elsősorban a Katonai József u. 37. szám alatti sportingatlan
fejlesztését vegye fontolóra a Képviselő-testület, hiszen oktatási-nevelési
intézményeinket várhatóan az állam átveszi. E mellett a pályázat benyújtásának közeli
időpontja miatt az is fontos szempont, hogy a Bölcsőde és a Gimnázium a tervezett
beruházásokkal kapcsolatosan nem rendelkezik előzetes költségkalkulációval, a DFC
pálya felújítására ez rendelkezésre áll. A tervek szerint több lépcsőben is
megvalósítható a fejlesztés, jelen pályázattal a maximális 20 millió forintos támogatási
igénnyel fordulnánk a Belügyminisztériumhoz, ehhez 5 millió forint önerő vállalása
szükséges.
A pályázat benyújtásának határideje 2012. április 2-a, mely időpontra a pályázati
adatlapot az ebr42 információs rendszerben is rögzíteni kell. A Városgazdálkodási
Iroda tájékoztatása szerint a költségvetés általános tartalékában 20 millió forint
szerepel, melyből a költségvetés elfogadása óta sor került kifizetésekre. A másik
lehetőség az önerő biztosítására a hitelfelvétel.

Amennyiben a tisztelt képviselő-testület a 2012. évi költségvetés terhére vagy
hitelfelvétel útján megoldhatónak látja a fejlesztés megvalósítását, kérem, hogy a
határozati javaslat elfogadásával és a támogatni kívánt intézmény, illetve
sportszervezet megjelölésével támogassák a pályázat benyújtását.

Határozati javaslat

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 2. pontja alapján a
……………………………………… infrastrukturális fejlesztésére, korszerűsítésére.
A Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a beruházáshoz
szükséges önerőt, összesen ………….. forintot a költségvetésben vagy hitelfelvétel
útján biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott forrásról
nyilatkozzon, és a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja és az
alábbi nyilatkozatokat megtegye:
Dombóvár Város Önkormányzata
- a Rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott
pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült,
- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályok
jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem szünteti meg és
nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha –
települési önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályváltozásból adódóan változik az
intézmény fenntartója,
- az építéssel járó beruházás esetén
- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-ának
mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz,
- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes
munkaügyi központ kirendeltségével egyeztetett.
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 3. pontja alapján a
……………………………………… iskolai és utánpótlás infrastruktúra-fejlesztésére,
korszerűsítésére.
A Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a beruházáshoz
szükséges önerőt, összesen ………….. forintot a költségvetésben vagy hitelfelvétel
útján biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jóváhagyott forrásról
nyilatkozzon, és a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat aláírja és az
alábbi nyilatkozatokat megtegye:

Dombóvár Város Önkormányzata
- a Rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott
pályázati rendszer keretében támogatásban nem részesült,
- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályok
jogszabályok betartásával – hasznosítja, a feladat ellátási helyet nem szünteti meg és
nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha –
települési önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályváltozásból adódóan változik az
intézmény fenntartója,
- az építéssel járó beruházás esetén
- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-ának
mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz,
- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a területileg illetékes
munkaügyi központ kirendeltségével egyeztetett.
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