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A Mezőteremi Elemi Iskola  

általános javítása beruházás műszaki-gazdasági mutatóit jóváhagyó 

 Határozattervezethez 

 

Az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es helyi közigazgatási Törvény 63. 

cikkely (1) bekezdés d) betűje és az (5) bekezdés d) betűje előírásai értelmében „a polgármester – 

intézkedéseket foganatosít a leltározás a statisztikai nyilvántartás elvégzése érdekében,  valamint 

biztosítja a 36. cikkely (6) bekezdés a)-d) betűjében előírt   helyi érdekeltségű szolgáltatások 

végzésének ellenőrzését és felügyeletét, valamint a területi-adminisztratív egység köz-és 

magántulajdonában levő javak felügyeletét, 

Tekintettel a helyi közpénzügyekre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 273/2006-os 

Törvény 41. cikkelye és 44. cikkely (1) bekezdés előírásai értelmében, vonatkoztatva a beruházások 

költségeire és  műszaki-gazdasági dokumentációra;   

Figyelembe véve Mezőterem község döntését, jelenleg nem rendelkezik sportpályával egyik 

településén sem, kivéve a nagy felületű labdarúgó-pályát, amely a mezőteremi labdarúgó-csapat által 

játszott megyei bajnokságok színhelye. Az iskolákban történő sportoktatás nem megfelelő 

körülmények között történik a Mezőterem községhez tartozó oktatási intézményekben. Ugyanakkor, az 

iskolákhoz tartozó udvarokon elegendő szabad hely van sportpályák kialakításához, a 

kézilabdapályákhoz szükséges standard méretben.  

Tekintettel, egy sportpálya kialakításának szükségességére, javasolom Mezőterem község 

Helyi Tanácsának, egy gumiborítású, multifunkcionális sportpálya berendezés műszaki gazdasági 

mutatóinak jóváhagyását, a Mezőteremi Elemi Iskola udvarán. A sportpályát felszerelik a szükséges 

elemekkel: kapukkal, hálókkal, illetve kerítéssel. 

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es helyi közigazgatási Törvény 36. cikkely 

(4) bekezdés d) betűje és a 45. cikkely (2) bekezdés a) betűje előírásai értelmében, 

a helyi tanács azon feladatkörére vonatkozó előírásokra, amely szerint jóváhagyását adja a 

polgármester javaslatára:  

d) jóváhagyja a polgármester javaslatára a helyi érdekeltségű beruházás munkálatainak műszaki-

gazdasági dokumentációját, az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es helyi 

közigazgatási Törvény 45. cikkely (6) bekezdés által megerősített előírások értelmébe 

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es helyi közigazgatási Törvény  45. cikkely 

(6) bekezdés által megerősített, a helyi tanácsok szervezésére és működésére vonatkozó Keret-

Szabályzat jóváhagyására vonatkozó 35/2002-es Kormányrendelet 44. cikkely (1) bekezdés előírásai 

értelmében: 
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