Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március
8. napján 14.00 órától tartott rendkívüli üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, Huszár
Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay László, Reznicsek Ferencné és Siket
Béla képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea aljegyző
Medvácz Lajos polgármester köszönti a megjelenteket, a városi televízió nézőit, a Képviselő-testület
tagjait. Megállapítja az ülés határozatképességét. 12 főből 9 fő van jelen (Dr. Horváth László, Fábián
Gábor és Zolnyánszki Zsolt távolmaradását előre jelezte), majd megnyitja azt.
Megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendre vonatkozóan van-e javaslat, vélemény.
A polgármester javaslat, vélemény hiányában szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
Előterjesztés a Szent Imre Diáksport Egyesület pályafelújításának támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Előterjesztés a Szent Imre Diáksport Egyesület pályafelújításának támogatására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi pont kapcsán.
dr. Varga Andrea aljegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzatunk lehetővé teszi, hogy amennyiben
rendkívüli, halaszthatatlan ügy merül fel, úgy azonnal összehívható a Képviselő-testület. A testület azon
tagjai, akik most nem vesznek részt az ülésen, tudják, hogy miről tárgyal ma a tisztelt Képviselő-testület.
Csach Gábor alpolgármester ismerteti az előterjesztést. A pályázat beadási határideje a mai nap éjfél. A
szervezet egyébként ma reggel jelezte felénk ezen igényét.
Orosz Bernadett: A Szent Imre Diáksport Egyesület megbízásából szeretném kérni a tisztelt Képviselőtestületet, hogy támogassák az előterjesztést, bízva abban, hogy nyernek a pályázaton.
Pulay László: Megoldást jelent a Szent István utca csapadék- és szennyvíz problémáinak kezelésére?

Medvácz Lajos polgármester: A későbbiekben a svájci projekt keretében lehetőség lesz ennek
megvalósítására is.
Lombos István: Kérném, hogy legyen együttműködés a Palóc Farkasokkal a pályázat megvalósításában
és az utánpótlás nevelés kérdésében.
Medvácz Lajos polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2013. (III.08.) határozata
a Szent Imre Diáksport Egyesület pályafelújításának támogatásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az e határozat 2 – 4.
pontjaiban foglalt feltételek mellett - támogatja a Szent Imre Diáksport Egyesület (
továbbiakban: Egyesület) részéről a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott pályafelújítási
pályázatot. E támogatás értelmében a Képviselő - testület - mint a 1763 hrsz-ú Vízy Zsigmond u
.14. szám alatti ingatlan tulajdonosa hozzájárulását adja -, hogy az Egyesület által benyújtott
pályázat nyertessége esetén a megjelölt ingatlanra vonatkozó e határozathoz csatolt tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatot a polgármester aláírja.
2) A Képviselő – testület előzetesen nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban megjelölt pályázat
nyertessége esetén az 1. pontban megjelölt terület használatát az Egyesület részére
térítésmentesen biztosítja, azzal, hogy a használatra vonatkozóan külön megállapodás kerül
megkötésre az Egyesülettel, mely tartalmazza a megvalósuló pálya önkormányzat és
intézményei általi használatának mértékét is.
3)

A Képviselő – testület kijelenti, hogy az Egyesület részére csak abban az esetben adja
meg hozzájárulását a beruházás tényleges megkezdéséhez, ha az Egyesület igazolja, hogy
a beruházáshoz szükséges önerő rendelkezésre áll, azaz a beruházás teljeskörű
kivitelezésére garanciát vállal.

4) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a terület kialakításához, valamint az e határozatban
foglalt döntések végrehajtásához kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. március 8.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

A polgármester ezt követően megköszöni a megjelenést, majd az ülést bezárja.
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