JEGYZŐ KÖNYV
Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tanácstermében 2016. április 26-én megtartott rendkívüli
képviselő- testületi ülésén.
Jelen vannak: Jamrik László polgármester,
Varga András alpolgármester
Deli József képviselő
Gyóni János képviselő
Katona Ervin képviselő
Sima József képviselő
Burghardtné Tóth Ilona jegyző,
Benke Henriett jegyzőkönyvvezető
Meghívottak: Benedek Miklós
Polgármester megnyitja az ülést, köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy a testület
határozatképes.
Polgármester úr ezután ismertette a napirendi pontot.
A Képviselő-testület egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pont:
1.) MLSZ Országos Pályaépítési Program – műfüves pálya
megtárgyalása

Előadó:
Jamrik László
polgármester

3.) Egyebek

1.) MLSZ Országos Pályaépítési Program – műfüves pálya megtárgyalása
Jamrik László: Korábban beszéltünk már arról, hogy az iskolában műfüves pálya kialakítására
kerülhetne sor, pályázat keretében. Átadom a szót Benedek Miklósnak.
Benedek Miklós: Egy zárt lelakatolható terület a pálya, palánkkal és hálóval körbe kerítve. Kapna
világítást is. Az előterjesztésben ábrázolva is van. Az MLSZ 70%-ot támogat, a 30 %-ot kellene
az Önkormányzatunknak állnia önerőként: 9 753 600 Ft. Előtte van néhány szükséges munka
amit el kell végeznünk. egy csatornát kellene ki váltanunk. Ennek az összege: kb. 500 000 Ft.
Éves fenntartási költsége van, és 2 évente tisztítani szükséges. Ez évente kb. 500 000 – 1 000 000
Ft.
Gyóni János: Milyen funkcióban használja az iskola?
Benedek Miklós: Iskola tornaóra keretében ugyan úgy használhatja. Sőt, ifi focisták, vagy
Bozsik program keretében is hasznos lehet.
Katona Ervin: Más is bérelhetné?
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Benedek Miklós: Ez már rajtunk múlik, természetesen lehet. Meg lesz világítva is.
Deli József: Ez nagyon jó lenne. Mert több az igény mint amennyi pálya van.
Jamrik László: Egy speciális kivitelezési csapat, építi ki a pályát, azt majd nem nekünk kell. Aki
egyetért vele, elfogadja, kérem szavazzunk!
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2016. (IV. 26.) Képviselő-testületi határozat
Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított
jogkörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:
1.) Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az MLSZ Országos Pályaépítés Program keretében az Arany
János Általános Iskola jelenlegi udvari focipályája helyére tervezett 20×40 m-es
műfüves kispályára a pályázatot a pályázatíró segítségével benyújtsa.
2.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az előkészítő munkákat (bontások,
csatornakiváltás) a pályázat megnyerése esetén, az építkezés megkezdése előtt
önerőből elvégezteti, melynek becsült költsége 500.000.- Ft.
3.) Az Önkormányzat a pályázathoz szükséges önerőt, 9.753.600.- Ft-ot 2017. évi
költségvetéséből biztosítja.
4.) Az önkormányzat vállalja a műfüves focipálya 15 évig történő fenntartását, és
az éves kb. 500.000 - 1.000.000.- Ft fenntartási költség biztosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: polgármester, jegyző
Jamrik László: Köszönöm a részvételt!
- k.m.f.Jamrik László
polgármester

Burghardtné Tóth Ilona
jegyző

