
Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 19.  napján tartott ülésére 

6. napirendi pont: Döntés az „Önkormányzati fejlesztések 2016” pályázaton történő indulásról   

 

Pályázat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 

Javasolt és pályázható alcélok: 

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása 
(továbbiakban: sportfejlesztés)  
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 
Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege 
Pályázati célok  Rendelkezésre álló keretösszeg   

millió Ft  
Maximálisan igényelhető támogatás összege   
millió Ft  

1.b)  500  20  
1.c)  2 500  10 000 fő lakosságszám alatti települések 15   

A támogatás mértéke: A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy 
lakosra jutó adóerő-képességétől.  
Vámosszabadi esetében ez 75%-os támogatottságot jelent. 

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje  
- elektronikus feltöltés lezárása: 2016. június 2. 16:00 óra  
Pályázat elbírálása, döntés : 
A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:  
- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége,  
- Megvalósítandó műszaki tartalom,  
- Intézményfejlesztés esetén a fejlesztéssel érintett épület(rész) állapota.  
 
Előnyt élveznek: 
- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében: 
a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá,  
b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá,  
c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,  
d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül.  
 
- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által igénybe vett utak 
felújítására irányulnak.  
   
A miniszteri döntés határideje: 2016. augusztus 5.   
 
Vámosszabadi pályázható területei: 
Sportfejlesztés: 

- edzőterem bővítése, akadálymentesítése 
- sportpálya (foci) felújítása 
- Sportpálya (betonos pálya) korszerűsítése  
- új sportlétesítmény létrehozása 

 
Belterületi utak, hidak, járdák felújítása: 

- Járdák: Szabadi utca egy része, Kossuth utca, Bajcsy-Zs. utca, Fő utca, Újtelep utca, Duna utca (+egyéb 
járdák)  

- Javasolt önkormányzati utak: Duna utca (egy része), Újtelep utca, Bajcsy -Zs. utca 
 
A fentiek figyelembevételével egyéb területek is pályázhatók, de az indokoltság és az állapot tekintetében a 
felsoroltak előnyt élveznek. 
 
Vámosszabadi, 2016.05.17. 
 
        Lizákné Vajda Lívia s.k. 
             polgármester  


