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Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testü let
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helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelősminiszterrel közösen

pályázatot hirdetett az önkormányzatifeladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsödébe az óvodába járó gyermekek minél
magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása,
valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység
biztosítása érdekében.
Célja, továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, va|amint az önkormányzati
tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.
E fejlesztési célok közül a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése érdekében
szeretnénk pályázatot benyújtani a község sportpályáján íévővizesblokk megépítésére.
A vizesblokkra vonatkozóan érvényes építésiengedéllyel rendelkezünk, ennek megépítésepályázat
elnyerése azonnal elkezdhető.
A fejlesztés bekerülési költsége: 11,980.035 Ft, amelyből 10.183.030 Ft-ot pályázatiforrásból igényel
az önkormányzat, a fennmaradó 1,.797.0O5 Ft-ot saját költségvetése terhére biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje: 20].5. június 9. 16.00 óra.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozatijavaslatot

elfogadni szíveskedjék:

Ladánvbene Község Önkormánvzat Képviselő-testületének..../2015. (Vl. 08.1 határozata
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás támogatására

az óvodai, iskola és utánpótlás

HATAROZAT

1.
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3.
4.

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására ezen be]ül az óvodai,
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás,vagy új sportlétesítmény
létrehozására.
A képviselő-testület dönt, hogy a pályázathoz szükséges önerőt, azaz 7.797.005 Ft-ot 2015,
évi költségvetés terhére - nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése, valamint
máshová nem sorolható egyéb közösségitársadalmitevékenység terhére - biztosít.
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.
Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kardos Attila polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kardos Attila - polgármester
Határidő: 2015. június 9.
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