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Jegyzőkönyv
Készült: Gyermely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20án 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Kókai Rita polgármester
Pósfai Csaba alpolgármester
Bederna Zoltán képviselő
Dr. Nyírán Gergely képviselő
Gábor Zsuzsanna képviselő
Szente László képviselő
Tirpák László képviselő
Dr. Nagy Zsolt jegyző

Kókai Rita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja az ülés
határozatképességét, mivel a Képviselő-testület tagjai közül 7 fő megjelent.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
14/2013. (II. 20.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület a napirendeket a mellékletben foglaltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnali
Felelős: Kókai Rita polgármester
1. Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, kiegészítésképpen elmondja, hogy a Béke utcában
a lakók a szolgálati lakások eladása felől érdeklődtek. Elmondja, hogy a Duna
Takarékszövetkezet a bankfiók megvételéről érdeklődött. A székely zászló
kitűzésével kapcsolatban javasolja, hogy a Nemzeti Összetartozás emlékműnél
helyezzenek el egy székely zászló színeivel díszített koszorút. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a műfüves pálya építése során jogosulatlan áramvételezés történt,
ezt egy 2009-ben felvett jegyzőkönyv is tartalmazza. Ebben az évben kaptak az
EON-tól egy levelet, mely alapján a jogosulatlan vételezés miatt több mint 700.000,Ft-ot kellene fizetni. Írtak a kivitelezőnek, aki válaszolt is a levélre, minden
felelősséget az akkori polgármesterre hárított.
Dr. Nyírán Gergely az üggyel kapcsolatban elmondja, hogy szerinte elévült a
követelés.
A kiegészítést követően szavazásra bocsátja, az előterjesztésben foglaltak szerint, a
tervezet.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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15/2013. (II. 20.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót
elfogadja az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
1. sz. melléklet:

Bevételek
Építményadó
Iparűzésiadó
Idegenforgalmi adó
Gépjárműadó
Pótlék
Telekadó
OVI fejlesztés pályázati pénz
OEP támogatás
Összesen:

E/Ft
808
1104
156
741
51
105
3916
374
7255

2 sz. melléklet:
Kiadás
ÁMK finanszírozás
Bitumenes pálya - pályázat
Fogászat
Kazánprogram
Sikosságmentesítés -hótolás
Egyéb kifizetések /számlák,
segélyek, stb./
Összesen:

E/Ft
3000
2473
654
2456
607
2520
11710

Határidő. Azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
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2. Közös hivatal létrehozásának előkészítése, önkormányzatok között
megállapodás és a közös önkormányzati hivatal alapító okiratának
tárgyalása, a közös hivatal költségvetése
Előadó: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti az előterjesztés megállapodással és alapító okirattal kapcsolatos
részét.
dr. Nagy Zsolt ismerteti a közös hivatal költségvetés-tervezetének alakulását.
Pósfai Csaba alpolgármester javasolja, hogy a megállapodás 4. pontjából kerüljön ki
a kötelezettségekért való felelősség, azért az adott önkormányzat feleljen.
dr. Nagy Zsolt jegyző a kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi módosítást
terjeszti elő:
4.
A Képviselő-testületek kölcsönösen rögzítik, hogy a Közös Önkormányzati
Hivatalt a 2013. február 28. napján megszűnő Epöl-Szomor Körjegyzőség –
melynek székhelye: 2822. Szomor, Vörösmarty M.u. 3. – és Gyermely Község
Polgármesteri Hivatala – melynek székhelye: 2821. Gyermely, Petőfi S. tér 1. és
Héreg-Vértestolna Körjegyőség – melynek székhelye: 2832. Héreg, Fő út 84. jogutódja - ide nem értve a munkajogi jogutódlást -, nem terhelik azon
kötelezettségek, melyek 2013. február 28. napján a Körjegyzőségeket és a
Polgármesteri Hivatalt terhelik és illetik mindazon jogosultságok melyek a jogelőd
Körjegyzőségeket és a Polgármesteri Hivatalt a megszűnése napján megilletik. A
kötelezettségekért annak felmerülési helye szerinti Önkormányzat felel.
Kókai Rita polgármester az előterjesztés szerint, a módosító javaslattal kiegészítve
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta.
16/2013. (II. 20.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testülete előzetesen egyetért a
Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás-tervezet
szövegével, a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának
tervezetével és a közös hivatal költségvetésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester,
Dr. Nagy Zsolt jegyző
3.

Vis Maior pályázat – közbeszerzés eredményhirdetése
Előadó: Kókai Rita polgármester

(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd az előterjesztésben lévő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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A Képviselő-testület egyhangú - 7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2013. (II. 20.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzatának képviselő-testülete, a Vis Maior káresemény
helyreállítására kiírt hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és a munkálatok megvalósítására a
legjobb ajánlatot adó V. V Gép kft-vel (2500 Esztergom, Aradi Vértanúk tere 2/B. 3.C)
köt szerződést.
A munka ellenértéke 56.785.000,-Ft+ áfa
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester,
Dr. Nagy Zsolt jegyző
4. Március 15-e előkészítése
Előadó: Kókai Rita polgármester
(előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, elmondja, hogy a kezdés de. 10 óra lesz, ezt
követően szavazásra bocsátja az előterjesztés szerint a javaslatokat.
A Képviselő-testület egyhangú - 7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2013. (II. 20.) önkormányzati határozat
A Képviselő-testület az 1848. március 15-i forradalomra és szabadságharcra
emlékezve az alábbi programot fogadja el:
Hely, Időpont:
2013. március 15. (péntek) 10.00 óra.
Általános Művelődési Központ
Program:
 Egyházaink emlékezése
 Műsor: Tirpák László, Nyíri Hajnalka és Tóth Ágnes szervezésében az
 Elsős diákok köszöntése, polgármester, könyv átadás,
 Koszorúzás a hősök terén
 Pilvax kávéházi beszélgetés
Határidő: értelem szerint
Felelős: Kókai Rita polgármester, Tóth Ágnes, Tirpák László
5. Tájékoztató Közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezésére kiírt pályázat
megvalósításáról
Előadó: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
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Kókai Rita ismerteti a napirendet és javasolja, hogy az önkormányzat részére
legyenek benne biztosítékok, mivel pl. felmondási jog kikötésénél a szerződésszegés
esetén kizárólag az Önkormányzat felel. Az önkormányzat kizárólag a saját
szerződésszegő magatartása esetén kell, hogy feleljen. Javasolja, hogy az alábbi
szöveggel módosítva fogadják el a szerződés tervezetet.
IV.
Felmondási jog
2. A Önkormányzat szerződésszegésből eredő károkért az Önkormányzat
kártérítési felelősséggel tartozik mind a KKK, mind az Építtető, mind a
harmadik személyek által a KKK vagy az Építtető felé benyújtott
kárigényekkel kapcsolatban.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2013. (II. 20.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyalogosok védelmének
növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások,
valamint az országos közutakon lévő balesetveszélyes csomópontok tervezésének
társfinanszírozására vonatkozó háromoldalú – Önkormányzat, Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ, Magyar Közút Nonprofit Zrt.- szerzés tervezetével a
mellékletben foglaltak szerint egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Kókai Rita polgármester
melléklet
SZERZŐDÉS
tervezet
a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére
alkalmas beavatkozások, valamint az országos közutakon levő balesetveszélyes
csomópontok tervezésének társfinanszírozására
amely létrejött
egyrészről
Gyermely Község Önkormányzata
székhelye: 2821 Gyermely, Petőfi tér 1.;
KSH szám: 15774318 8411 065 21;
adószám: 15774318-2-11;
képviseli: Kókai Rita polgármester;
továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.;
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KSH szám: 15329358 8413 312 01;
adószám: 15329358-2-41;
képviseli: Szabó Zoltán főigazgató
a továbbiakban: KKK,
harmadrészről
a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
székhelye: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.;
KSH szám: 14605749 5221 573 01;
adószám: 14605749-2-44;
képviseli: Mázsi Attila vezérigazgató;
a továbbiakban: Építtető
mint szerződő felek (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alábbiak
szerint:
I.
Előzmények
a.) Az országos közúthálózat forgalma egyes területeken folyamatosan növekvő
tendenciát mutat, mely több településen jelentős mértékben megnehezíti a
gyalogosok közlekedését. A forgalmas utak által kettévágott lakóterületeken
szükséges a járműforgalom sebességének csökkentése, a védtelen
közlekedők segítése a gyalogos átkelőhelyek megfelelő kialakításával,
valamint a balesetveszélyes csomópontok átalakítása. Az elképzelések
megvalósításának feltétele a megfelelő tervek és a hozzá kapcsolódó
engedélyek megléte.
b.) A tervezett beruházásokhoz szükséges előkészítési feladatok végrehajtása
érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a KKK az
országos közutak átkelési, valamint a lakott területekhez közvetlenül
kapcsolódó szakaszait érintően pályázatot hirdetett a forgalom csillapításához,
a gyalogosok védelmének növeléséhez, a járművek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozásokhoz, valamint az országos közutakon
levő balesetveszélyes csomópontok átépítéséhez szükséges tervezési
feladatok – részben költségvetési eszközök felhasználásával történő –
megvalósítására.
c.) Szerződő Felek rögzítik, hogy a t II. pontban meghatározott projektre
vonatkozóan a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban:
Kkt.) rendelkezései alapján az építtetői jogok gyakorlására a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. jogosult.
d.) Az Önkormányzat az I.2. pontban foglalt pályázaton érvényes pályázatot
nyújtott be, melyet a bíráló bizottság a pályázati szempontrendszer alapján
támogatásra érdemesnek talált. Mindezekre tekintettel Szerződő Felek a
tervezési feladatokhoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátására, a
terveztetésre és a felek együttműködésére vonatkozó rendelkezéseket a
következők szerint állapítják meg.
II.
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A szerződés tárgya
A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben
foglaltaknak megfelelően gondoskodnak a „Gyermely, 1123. j. út 1+392 kmsz.ben a Szomori út - Virág utca csomópontjának átépítése” építési beruházás
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészíttetéséről, amennyiben szükséges - a hatósági engedélyezési eljárás lefolytatásáról, az
ehhez szükséges források biztosításáról.
III.
Szerződő Felek jogai és kötelezettségei,
a forrás rendelkezésre bocsátása
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kkt. 29. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az Építtető a beruházás előkészítéseként teljes
körűen elkészítteti a szükséges engedélyezési és kivitelezési terveket,
ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját
nevére megszerzi az építési engedélyeket.
2. A tervezési munkák megrendelése és teljesítése során Építtető köteles a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) és a
kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint eljárni.
3. Az Építtető a közbeszerzési eljárás előkészítésekor a dokumentációt és a
tervezési szerződéses feltételeket úgy állította össze, hogy az megfeleljen a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint jelen szerződésben
megfogalmazottaknak, egyúttal biztosítsa a hatályos Útügyi Műszaki Előírások
rendelkezéseinek érvényesülését. Az Építtető a Tervezővel kötendő
szerződésben előírja, hogy a Tervezőnek az Önkormányzat felé egyeztetési
és jóváhagyási kötelezettsége van.
4. A tervek elkészíttetésének és az engedélyezési eljárásnak a költsége — az
Építtető által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján — bruttó _______,Forint, melyből bruttó _______,- Forintot (a teljes bekerülési költség 40 %-a)
az Önkormányzat, bruttó _______,- Forintot pedig a KKK biztosít.
5. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a fent megjelölt önrész összege jelen
szerződés aláírásakor a rendelkezésére áll.
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy bruttó _______,- Forintot, mint önkormányzati
önrészt a KKK Magyar Államkincstárnál vezetett „Közlekedési feladatok és
programok” 10032000-00315005-00000000 számú számlája javára 2013.
március 29. napjáig megfizeti és a befizetésről az igazolást megküldi, vagy a
fizetendő önrész összegével megegyező mértékű, a KKK nevére szóló
teljesítési biztosítékot ad át a KKK V.2. pontban meghatározott
kapcsolattartója részére.
A teljesítési biztosíték teljesíthető bankgarancia biztosításával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –
kötelezvénnyel egyaránt. Az Önkormányzat nem szolgáltathat olyan teljesítési

8

biztosítékot, amely a KKK feltétel nélküli igényérvényesítését korlátozná. A
teljesítési biztosíték érvénye a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés szerinti teljesítési határidőt követő 60. napon jár le.
Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen
megállapodásban meghatározott önrészt 2013. március 29. napjáig
rendelkezésre bocsájtott teljesítési biztosítékkal fedezte, úgy a befizetési
kötelezettségének legkésőbb 2013. május 30. napjáig köteles eleget tenni.
Amennyiben az Önkormányzat jelen megállapodásban meghatározottaknak
megfelelően befizetési kötelezettségének nem vagy nem teljes körűen tesz
eleget, úgy a KKK jogosult követelését az Önkormányzat részéről szolgáltatott
teljesítési biztosítékból kielégíteni.
7. A KKK a III. 4. pontban meghatározott, a KKK és az Önkormányzat által
rendelkezésre bocsátott összeget az Építtetővel kötött megbízási szerződése
rendelkezéseinek megfelelően bocsátja rendelkezésére.
8. Az Építtető III.1. pontban meghatározott feladatai végrehajtása során vagy
ahhoz kapcsolódóan az Önkormányzat és a KKK előzetes írásbeli
jóváhagyása hiányában nem vállalhat olyan kötelezettséget, illetve nem tehet
olyan intézkedést, mely a III.4. pontban meghatározott várható teljes
bekerülési költséget meghaladó fizetési kötelezettséget von maga után, vagy
a Szerződő Felek által rögzített fizetési ütemezést módosítja.
9. Az építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció elkészülésének várható
határideje: 2013. június 30. napja.
10. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációt 6 példányban kell
elkészíteni (nyomtatott és elektronikus formában), amelyekből 3-3 példány az
Önkormányzatot, illetve az Építtetőt illeti. Építtető a Tervezővel kötendő
szerződésben foglaltaknak megfelelően megszerzi a szerződés teljesítése
során elkészülő tervdokumentációhoz fűződő vagyoni szerzői jogokat, továbbá
az Önkormányzat, illetve a KKK részére további felhasználási engedélyt ad a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi
felhasználási módra vonatkozóan. A felhasználási jog kiterjed különösen a
felhasználási engedély harmadik személyre történő átruházhatóságára,
valamint a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik
személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), a mű többszörözésére,
amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az
előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának
harmadik személy részére történő átengedésére.
IV.
Felmondási jog
1. Amennyiben az Önkormányzat 2013. március 29. napjáig a fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget és teljesítési biztosítékot sem szolgáltat,
úgy az Építtetővel előzetesen egyeztetett módon a KKK jogosult a jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ha a KKK a szerződést felmondja,
Szerződő Felek a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített
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szolgáltatások tekintetében elszámolnak egymással és az Önkormányzat – az
önrészt meghaladóan is – a megszűnés időpontjáig a jelen szerződésben
foglalt feladatok végrehajtása érdekében a KKK által folyósított, illetve
folyósításra kerülő összeget köteles a III.6. pont szerint megjelölt számla
javára megfizetni.
2. A Önkormányzat szerződésszegésből eredő károkért az Önkormányzat
kártérítési felelősséggel tartozik mind a KKK, mind az Építtető, mind a
harmadik személyek által a KKK vagy az Építtető felé benyújtott kárigényekkel
kapcsolatban.
V.
Vegyes rendelkezések
1. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen
együttműködve járnak el. Ennek megfelelően a Felek egymást haladéktalanul
értesítik minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződésben
vállalt feladataik, kötelezettségeik teljesítését lényegesen befolyásolja, vagy
veszélyezteti. A Szerződő Felek kötelesek egymás teljesítését elősegítve
szorosan együttműködni, és egymás méltányos érdekeit figyelembe venni.
2. A jelen szerződés teljesítése során a Felek kapcsolattartókként az alábbi
személyeket jelölik meg:
a KKK képviseletében:
név: Orosz Gyula
beosztás: közlekedésbiztonsági mérnök, Közlekedésbiztonsági és
Forgalomtechnikai Osztály
e-mail: orosz.gyula@kkk.gov.hu
tel.: 06-1-3368-198
fax: 06-1-3361738
az Építtető képviseletében:
név: Nagy Zoltán
beosztás: osztályvezető
e-mail: nagy.zoltan@kozut.hu
tel.: 06-1/819-9133
az Önkormányzat képviseletében:
név: Kókai Rita
beosztás: polgármester
e-mail: polgarmester@gyermely.hu
tel.: 30/833-8035
3. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a Kkt., továbbá a közlekedési
infrastruktúrával összefüggő egyes állami feladatok végrehajtásáról, valamint
a feladatok végrehajtásához szükséges források felhasználásának
szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásai az irányadóak.

10

4. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
írják alá.
Kelt: Gyermely, 2013. …. … .

Kelt: Budapest, 2013. február „

„

Gyermely Község Önkormányzata

Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ

…………………………………………….
Kókai Rita polgármester

………………………………………………
Szabó Zoltán főigazgató
Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………
Budapest, 2013. február „

„

Kelt: Budapest, 2013. ….. …..
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
3. Gerecse-Pilis Vízitársulat – szándéknyilatkozat önkéntes hozzájáruláshoz
Előad: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet, majd az előterjesztés szerint szavazásra bocsátja a
javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2013. (II. 20.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát,
hogy a Gerecse-Pilis Vízitársulat részére, önkéntes hozzájárulásként, 800Ft/ha tagi
hozzájárulást fizet, melynek fejében a Társulat a vízfolyások alapfenntartását elvégzi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. Tulajdonosi hozzájárulás Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesületnek –
sporttelep felújítási program
Előadó: Kókai Rita polgármester
(Előterjesztés mellékelve)
Kókai Rita ismerteti a napirendet elmondja, hogy ez még nem a TAO pályázat az
csak később lesz kiírva.
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A Képviselő-testület egyhangú -7 igen- szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2013. (II. 20.) önkormányzati határozat
Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást
ad a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesületnek, hogy a látvány-csapatsportok
támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program (továbbiakban: TAO
program) keretében, nyertes pályázat esetén, a gyermelyi műfüves pályán
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.
A testület felhatalmazza a polgármester a mellékletben lévő nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
melléklet
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott Kókai Rita polgármester kijelentem, hogy a Tatabányai Földhivatalnál 73.
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 2821 Gyermely, Béke u. 1. címen
található ingatlan az általam képviselt Gyermely Község Önkormányzata 1/1 arányú
tulajdonát képezi.
Az általam képviselt Gyermely Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul
ahhoz, hogy a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesület a látvány-csapatsportok
támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program (továbbiakban: TAO
program) keretében nyertes pályázat esetén a fent megnevezett ingatlan(ok)on
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást megvalósítson.
A Gyermely Község Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a
Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesületnek a megvalósuló felújítást legalább 5 éven
keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakba: MLSZ) által jóváhagyott
sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és hasznosítsa.
Amennyiben a felújítás építési engedély köteles tevékenység, Gyermely Község
Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a felújítás
megvalósításától számított 5 év határozott időre az igénybe vett támogatás
mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára. Kötelezettséget
vállalok arra, hogy a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében a
Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesülettel együttműködöm, a bejegyzéshez
szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megteszem, és a rendelkezésére bocsátom.
Kijelentem, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan
joga, amely akadályozná a Gyermely-Szomor Labdarúgó Egyesületet abban, hogy
a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa. Kötelezettséget vállalok arra,
hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás megvalósítását követő 5 év
határozott időtartam alatt a tulajdonos nem alapít.
A jelen nyilatkozatban foglaltak maradéktalanul megfelelnek az általam képviselt
Gyermely Község Önkormányzatára, valamint a tárgybeli ingatlanra vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseinek.
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Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata
alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat
megtételéhez szükséges felhatalmazással.
Gyermely, 2013. február 26.
Kókai Rita
polgármester
Kókai Rita polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.
k.m.f.

Kókai Rita
polgármester

dr. Nagy Zsolt
jegyző
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