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Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A helyi önkormányzatok fenntartásában lévı sportlétesítmények felújításának támogatásáról 
szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a helyi 
önkormányzatok (továbbiakban: önkormányzatok) az önkormányzat tulajdonában, illetve 
fenntartásában lévı (meglévı) sportlétesítmény felújítására nyújthatnak be pályázatot, 
illetve igényelhetnek támogatást. 
 
A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás, amelynek mértéke sportlétesítmény-
felújításonként a bekerülési költség 100 %-a, de legfeljebb 10 millió forint. Amennyiben 
az önkormányzat a pályázatában több sportlétesítmény felújítására igényel támogatást, akkor 
rangsorolnia kell a tervezett felújításokat. 
 
A jelenlegi állapotok ismeretében jelen pályázati forrásból a következı ingatlanok felújítására 
célszerő pályázatot benyújtani: 
 

1. Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes 

Pedagógiai Szakszolgálat Sportcsarnoka (Békés, Jantyik 21-25.), 

2. Városi Csónakház (Békés, Tátra u. 36.), 

3. Városi Sportpálya (Békés, Szarvasi u. 34). 

A tervezett munkákat és a bekerülési költségeket az alábbi táblázatok mutatják be: 
 

Cím Tervezett munka 

Tervezett 
bekerülési 

költség  
(m Ft) 

Békés, Jantyik 21-25. Nyílászárók cseréje keleti oldalon, felülvilágító cseréje ~7,2 
Békés, Tátra u. 36. Központi főtésrendszer kialakítása, tusolók felújítása ~10 
Békés, Szarvasi u. 34. Magasugró nekifutó hely  ~3 
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A felújítások végleges bekerülési költségei a testületi ülés idejéig kerülnek kiszámításra, a 
pontos összegek a testületi ülésen kerülnek kiosztásra. 
 

Határozati javaslat: 

 
1.) Békés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok fenntartásában lévı 

sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet 
alapján pályázatot nyújt be a Békés, Jantyik 21-25. szám alatti sportcsarnok 
felújítási munkáinak elvégzésére. A beruházás bekerülési költsége ………………,- 
Ft, a megpályázott támogatás ……………..,- Ft, az összes költség 100 %-a. 

 
2.) Békés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok fenntartásában lévı 

sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet 
alapján pályázatot nyújt be a Békés, Tátra u. 36. szám alatti csónakház felújítási 
munkáinak elvégzésére. A beruházás bekerülési költsége ………………,- Ft, a 
megpályázott támogatás ……………..,- Ft, az összes költség 100 %-a. 

 
3.) Békés Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok fenntartásában lévı 

sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet 
alapján pályázatot nyújt be a Békés, Szarvasi u. 34. szám alatti sportpálya felújítási 
munkáinak elvégzésére. A beruházás bekerülési költsége ………………,- Ft, a 
megpályázott támogatás ……………..,- Ft, az összes költség 100 %-a. 

 

Határid ı: Pályázat beadására 2009. április 24. 

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2009. április 20. 

 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 
 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


