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udvarán sportpálya felújítása 
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Döntéshozatal: 

 

…………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó  jegyző 

 

A jóváhagyó döntés meghozatala egyszerű többséget 

igényel.( a jelenlévő képviselők több , mint felének 

„igen” szavazata ) 

 

 
Tisztel Képviselő-testület! 

A Csontváry Általános Iskola Igazgatója a mellékelt elektronikus levélben tájékoztatta a 

képviselő-testületet , hogy  a Balatonfüredi KLIK a zalahalápi általános iskola udvarán 

meglévő töredezett aszfalt borítású sportpálya felújítását tervezi. A  meglévő területén  

798 m2 t bitumenes (rekortán) borítású sportpálya készülne.. A bejelentéshez csatolta a 

beruházás megvalósítására érkezett árajánlatot is. .Az árajánlat értelmében a beruházás 

nettó értéke 18.885.236 Ft. + 5.099.014 ÁFA. , összesen 23.984.250. Ft. 

Az Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2013. január 15. 

napján létrejött Vagyonkezelési Szerződés 19./ b pontja értelmében „ A KLIK a saját 

költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult az elszámolt 

értékcsökkenést meghaladó , annak értékét növelő beruházást , felújítást végezni.” 

 

 



Az Igazgató Úr tolmácsolta levelében a Tankerület kérését is , miszerint a  felújítás 

megvalósításához az önkormányzat 4.500.000 Ft. összegű támogatására lenne 

szükség. 

A sportpálya felújításának szükségessége , annak részletes  indokolása az Igazgató úr 

levelében kifejtésre került. 

A támogatási kérelem sajnálatos módon a 2019.évi költségvetés elfogadása után érkezett 

, így eredeti előirányzatként nem kerülhetett beépítésre.  A rendelkezésre álló 

költségvetési források fejlesztési előirányzatai szinte teljes összegében konkrét 

feladatokkal kerültek „lefedésre”. 

Erre figyelemmel a képviselő-testületnek kell dönteni , hogy melyik beruházási feladat 

helyére kerül beépítésre a 4.5 millió Ft-os támogatási igény. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet , hogy az előterjesztést tárgyalja meg , és a határozat 

javaslatot szíveskedjen elfogadni ! 

 

                                            H A T Á R O Z A T  J A V A S L A T 

Zalahaláp Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi KLIK  a 

zalahalápi Csontváry Általános Iskola és AMI udvarának területén meglévő , töredezett 

aszfalt borítású sportpálya felújítását – figyelemmel a Vagyonkezelői Szerződés 19/b 

pontjában foglaltakra -  engedélyezi. A  beruházásnak a  bemutatott árajánlatban foglalt  

bruttó 23.984.250 Ft. költségéhez  4.500.000 Ft. támogatást biztosít a 2019. évi költségvetés 

………………………….előirányzata terhére. 

Felkéri a polgármestert , a Támogatói Megállapodás aláírására , valamint a támogatás 

összegének a KLIK számlájára történő átutalására. 

Felelős:    Bedő Lajos Sándor  polgármester 

Határidő:    2019. március …... 



  
 
                                                                            

 


