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Előterjesztés
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat
benyújtásához szükséges önerő biztosítására

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 16-i ülésére

Előkészítette: Pápai János
Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság
Döntéshozatal: egyszerű többség
Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019 évi LXXI. törvény 3. melléklet
II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására kiírt pályázat keretein belül, Martfű Város Önkormányzata pályázatot kíván
benyújtani a kiírásban szereplő, Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása (b pont) pályázati alcélra. A „b” pontban
meghatározott célok alapján, önkormányzatunk a Martfű, Mártírok út 4. szám alatti
tornacsarnok közlekedőinek, öltözőinek, szociális helyiségeinek burkolat felújítására, valamint
a csarnok világításkorszerűsítésére nyújtana be pályázatot. A támogatás maximális mértékét az
önkormányzat adóerő-képessége alapján állapították meg. Ezek alapján önkormányzatunk 50%
támogatási intenzitásra jogosult.
A pályázat kötelező melléklete, a munkáról szóló árajánlat, vagy tervezői költségbecslés, mely
alapján,
A burkolat felújítás és világítás korszerűsítés költsége:
bruttó 39, 829, 740.- Ft.
A maximálisan megpályázható összeg:
bruttó 20. 000. 000.- Ft
Az igényelt támogatási összeg:
bruttó 19, 914, 870.- Ft
A saját erő összege:
bruttó 19, 914, 870.- Ft
Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./2020. (…….) határozata
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat
benyújtásához szükséges önerő biztosításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont b) pont szerint
kiírt pályázati lehetőségről szóló előterjesztést. A Képviselő - Testület támogatja, az
előterjesztésben leírt pályázati dokumentáció beadását. A Martfű, Mártírok út 4. szám alatti
tornacsarnok közlekedőinek, öltözőinek, szociális helyiségeinek burkolat felújításához, és a
tornacsarnok világításkorszerűsítéséhez szükséges 19. 914. 870.- Ft önerő biztosítására, Martfű
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 2020. évi költségvetés általános
tartalékkeretének terhére kötelezettséget vállal.
Erről értesülnek:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
2. Valamennyi képviselő helyben
3. Pénzügyi és Adóügyi Iroda
4. Műszaki Iroda
5. Irattár
Martfű, 2020. július 08.
Dr. Papp Antal
polgármester
Látta: Szász Éva jegyző

