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.IEGYZoKoNYl/
Készült: Hévízgyörk Község Önl<olmányzat Képviselő-testűletének 2015. október 6-án
19.00,ómkor megtaItott rendkívüii nyilt üléséról a HévízgyöIki Polgármesteri Hivatai
polgármesteri iIodái ában,
Meghí,rott:
SZovics \,íiháIy alpolgámester
Feícsik Tibor képviselő
oedei Tibor képvise]ó
Pinlér sándor képviseló
Rajkó Gábor képviselő
Zabos IStván képviselő
Lukesné csábi Agnes jegyzó
Gólyané DudáS Edil gazd,v.z,

Jelen vannak: Bazan TiboI polgálmester
SZovics Mihály alpolgármcster
Rajkó Gábor képviselő
Zabos lslván képviselő
l Lkesre ( sdbi Agrc,jc9rzo

Bazan Tibor Dolgármester: Köszöntóm

a

megielenteket. Megállapítom, hogy aZ ülés
határozatképes, mivel 7 főbó1 4 fó megjetent. Ismefietem a napilendi pontot:
NaDirendi Dont:
pályázat
1,/ MI-SZ Országos Pál.vaépítésiProgram - múflives labdarúgó pálya építésére
benyújtása
Előadó: Bazan Tibor poJgármester

A

Képyi§elő-testüleí a jelenlévő
módo§ított a napirendi pontot.

4 főből 4

igetr szavazattal egyhangúlag elfogadja

pinlér sándor kéDviselő megérkezeítaz üIésterembe, a kópviselő-testülel
Iétszúmg 5 főre módosult,
1./

MLSZ országos Pál},aéDííésiProgram

- műfüYe§

labdarúgó pálva épitésóre Dályázat

benvúitása
Az elót€rje§ztés írásban mellékelve a je5"zőkönyvhöz.
Bazan Tibor Doleármester: - ismeíeti az elóterjesztésl.-

A

pályáZat beadási határideje

2015.október 8-9,
Raikó Gábor kéDviselő: Az MLSZ-ben biráják el?
Bazan Tibor Doleármester| lgen, AZ elókészületekből annyi megtörtént, hogy a pályáZat
beadásanak feltétele, hog,v talaj mjnta-r élelt kei1 venrri. ez megtönént hétfón. ,^. kaució fua
200eFt, Ha lisszalépünl< tóle, akkor elveszik, ha megvalósítjuk, akkor annyival kevesebb lcsz
az ömész,
Ha más hozzászólás nincs. aki cg_vetért az alábbiakkal: ,,Héyízg!-örk Köz§ég Únkormaq:ar
KépNiselő-te|tíilete úg) dól,}tött, hog, pályá:atot nyújt be ax ivíLSZ országos Púlyaépítésí
az alábbi tényezők./igyelembevételá,el:
Progrtlmjára, nűfúves labdartigó pálva építésére,
Pótya építésénekhelyszíne: Hévízgörki Petől Sálldol Altalónos Iskoltt (795/5. hlsz.) és

Hétíz91örkí Siin Balázs (hoda (795./6-hrsz-)
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Pálya naglsága. 16 m x 25 m : 1-15a m2.
Berllházás költsége bnitó: 32.512,0a0,- Ft, amelynek 3a o,i-ót 9-753.60a,, Ft-ot, az
önkclrmányzat a 2016, éli költségeté|ébe biztosítja,
Az ónkof óü!-zat yállaljd, hog, a prilyltt 15 é\,ig működletí. kd|baníaria és ü.emelteti,

melynek éfes költségyeté s e : kb. ]. 0 a0 aa1- - Ft,
Á Képtíselő-testiilet a költsé?etésében bi1tosítja a púlya műkódtetéséhez slúksegps orízcget.
A Kép|iselő-testület ,felhatalmazza a polgármestert a púlyázar ben újtásd/a, fdllmint n),ertes
pólyázar esetén az egiüttműködési negállapodús aláírására. kézfeitafiással jelezze-

A

Képviselő-testület a jelenlévő 5 képviselőből 5 igen szavazaltal, egl,hangúlag az alábbi
hatáIozatot hozza:
Ilévízgi] örk Köz§ée Öíkormányzata KéDvis€lő-testül€tének
81/2015.(x. 06,) önkormánYzati határozata

Hé\,ízgyörk Község Önkormán),zat Képviseió-testülcte úgy döntött. hogy pályáZatot nyújt be
az alábbi
aZ l4LSZ olszágos lál_vaépítésiProgranr.jlrra, núfuves labdarúgó pál,va építésére.
lén\../ok fi B' cIc-nbc\ clí,(.el:
Pálya építésénekhclyszíne: Hévizgyörki Pelőfi Sándor Altalanos lskola (795/5, ]rrsz,) és
HévíZg,vörki Sün BaláZs o1,oda (79516.hrsz,)
1,150 m2.
Páya nagysága: 46 m x 25
Beruhazás költsége brul!ó: 32,512,000,- Ft. a]nelynek 30 %-át 9.753,600,- Ft-ot, aZ
önlrormányzat a 20l6, évi költségvetésében biztosítja,
AZ önkormányzat lállalja, hogr- a pál.vát 15 évig működteti, karbantartja és üzemelteti.
mel}.nek óves köitségvetÉse: kb. 1.000.000,-|t,
Képviselő-testúlet a köllségvetésében biztosítja a pál,va működtetóséhez szükségeS

n:

A

össZeget.

A Képviseló-testüle| felhatalmazza

a polgármestelt a pál,vázat ben,vújtására, va]amint nyertcs

pályázat esetén aZ eg),tttműkődési megállapodás aláírására.
!9!9!ó§: Bazalr Tibor polgánnester
Lukesné Csábi Agnes jegyző
Gólyálré Dudás Edit gazd,l,ez,
Hajdu 1'űnde ig,ea,
Határidő: azonnal

Bazan Tibor DolgármesterI Fercsik Tibor képviselőtársunk kérdcz,te, hogy honnan IesZ ez a
í'inanszíIozás. a kót épülethez úg.v néz ki, hogy nem kell hitelt felverrni. mert l00% előleg
1ehí\üató. az iskolának múködletésére kaptunk 3, ,, N4Ft-ot. A határozatban az van, hogy a
2016.év terhére.
Raikó Gábor kéDviselő: Megvalósítás hogyan van?
Pintér sándor képviselő: Két é!,es időciklus van rá.
Bazan Tibor Doleármester: Ha más hozzászólás nincs részvételtmegköszönöm,
..1ijii"
be7árom.
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Bazan Tibor
Polgármester
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