
.|EGY7,óKÖNYv

!Ég!!]! S7ada Nagykőzség onkomány7al Po]aámresteri Hivatal túáskozó lcmében
20]ó' július 12 én l6'00 óIakol meBarroí rendkivÍlli Képvise!órestij]eti

!gE!-Jg44L oroszi sándor polg'nester' letrák Aryád alpolgámeíÚ. vrabély Balá25
a]po]3ámeste., pjnlér Lajos' Tiirók László, oroszi sándol' vgéb.é NyeryeÍ
Kovács Rozáli a képvise lók

Napircnd:

AIés beh'inédelnli vizilétesilrnály hely]eáIhása kap.sán vis m]jorpályázalbelÍjtása
Elóleiesztó: orcszj sándorpolgármestet

Budapeí 5000' Uayveni kodancgbizásajogi 1'cl adatok e] látására
Elóte esztó: oroszi sáídolpoleámcícr

.lclcnlkczés aNemzeli szabadidós E!észséa spoípek Pfuglmban laló Észvélc]rc
Elóleriesztij: orcs?j sándolDolgáÜneíer

oloszi síndor t.]Pámester köszönli a necjelent kótvjlelókel' MeEállapitja. h.gv a
K,ipi,k r. _F el.'lek\e laaroilcp..? ir.'.!,i o

4t.ndLnUl'uli.o$/chni\'naki doti:\i.'rio' pll)!,l'benJuj'á.a'



ÁJ ós b.l!iZ!ódclmi vizilú.snúóny hclycállitása
E]inenes7ló: on\7 j sínJ.I Polgd.ncíü

kip.sín vls m'u pály'al benvúi1ása

0!!zi!é!c9l_p!]sÉg]s!g A s7rdl rné])'íÍok t.rÜleió] y esdzés kiiv.(lczlóbcn ónási káruk
kcl3rtc^Úk A vis nrtiÚr p'lyáZxlkcÍdén bt úl khelóség n)il]l . ek az
onoíá5ála. euén D]eg}r]ibáhLnk kjdollozíi . pá\í2.! lilléleleknek
m.glaldócn cg! !lji. .'y.!Úl' hog]'a vis rnxio. Pál!á7a1k.relében eÍ
henj.újthaÍu[ Ké.crn J Kélvjseli' teshilelet' h.!] a h ilozdi javasld
.lapián döntc!ck'

7 t'ö j!.n sa\iz kl ellelsza\azal és úíózkodás nélkú] J kijvd[e7n

8l]/20ló (1)7 l2 )szjorú (élr!iseLó leshjlelihAtáj!7al

sZlJJ Na_!J_kó^óg onkonnín]l Kópvi\.]ó (cÍülcl úlésén ü3y halí'ozoí. holy a vis naior
tánlog'tí5 címc! pályázalol nÉ]l be a Be]üsyn]inis?iériumlroz

^ 
k'resemény.regreve7ése: ljr ésbel!iZvóJe]mjvjzil!tesilméDy helyTeál]itási,

he }t] szud3 KütilUdy utcr (lks7: 335). MéL'vá.ok (ljn7 502, 50,1/], 507]2' 503]2' 509]2. íó.

^ 
kárcs.mén! fo.rÁsós7ctót!lc:

S3lil loÍás (b'losilá! lj$ZÜg

\'i: mNior tÁnogsnisi igóny .)

A kliful hcllTcálljltisínxk (kd]Négfelés aladán) Ien'ezen ó$zkó]lsilc ]]]42o00
nt]lnek íede7etél 3z dDkomáD]7rt |en fudja l Észbetr fu d]!l bLGihni

,\ lc!ül.l nyjlJ&o7lk 3Íól. ho!] n kilc$nrann-!elé]i clr\x!'von.l!n t t]lxjJonlit ké|e7i

A [íGod. épúlc(ck) |l ÜnLlrn n]Zl1 |llbbi kijleLc/j le3futárat el]í1isíl llol!']idáL)

k]slaLd] u( h'sz 335) köz]ckcdés' .MÓádckvjz cLr.^1!! kót.L.7ó 1'. id
\4i\áful lbrsl j02. 501]]. 50.r]]. 50ti]]. 50t]1?' j()ó.5l]']] jri]ltcnilclicsJoadékviz c v!z.1ós,

A be[detkez.ft kijesÉi]énn'YÉ] tapcsol.lljaD .z Ónko]mí'qar binositá$a] j!!dclk.,l
rcÍ|rcnrl.lk.l jka (x moglaklij Íj\l J]íhú/md(])

Ri/lxilás 9fl7ódés wána
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Al adot káresen]én'Te bj7l.snási ó*7ege1: igéolek r ncn jlcnlch (. nc!l'.ldó.asz

Brr!!! oBr r !.o,

vdu.!. a kafusodoí n'ldkmaka kö]$é:1mlckonysáE as. úclvalósilhdós'! ycnr]a'njaiÍJ

^Z 
ónk.m n}Ztlnis x tLLajdon'bxn ]é!ö kgyonlárggya]l lel'Jdite]fud]r láhi ] DeDr

iUdja.l]jnjj(l meale e]ó És7 ]!áhú7]ndó)

lcíüLd l saijl n]Í:js ós\Zcgól l ss]]016 l07l2 )sl H áF7!!ában

\ , .te.. ,.... po 1r , , ipd.e-, D!,. ,r,a o,,,

|.! cjds: orosu]sá|dorpo 3áane$fl

Bud.p.í 5l]00 Ugtv.di lroda lnegbizasa joa1 lcládabk cl]átástjra
I]lötcl].sz1ó oioszi sindor Do]!ánncí.r

^ 
Kat!j\elii le{iiLe17lii igen s/a\yatJL ellens7]!az.l és laíozk.dós nélkül J kij!e1kezó

oroszi sándor oolqá.n.í.r: 
^/ 

Ipnn PJrkkil kiPcyn]l(\Joli leladatok csclin N lalnrc.iill
J BudJ|e* 5000 lJavred] llod. nlcgbizísx Egy sllma]ycs
i]elbes7éLés keÍcrében vá7ohuk az ülyvúdj iÚ1li sz'n]áfu á téa}á]lásl
A7i a7 iaé]elel teíék. hog! !éeig go dolúk as kúldenek eIc
vonJtkozóan eay ía]áD]ilol. A koÍ]bban n]lr \elúl n]elkötötl
t 'l- hF ol ' '|l i'ö 

' '''L_' ' lo''
Lzek alapjan |clck ]ilh.ta]Dazísl r jinli (nrdi]jJl L]do lozo11 szclzódas

89]](]l6 l07 ]] )szimúKépv(e]ó leÍijlet] hxúí)7xl]

szJd] \3s)lijzsé! ó]l.nníd\/n( l1é|\ he ó'lcÍii]ell I
]caatl!í Kfi' ncvLJc íszbcn és te]j€s fu]a]d.ii háDyxdbáo
h,.r..' i. '-,.\. r (.. /, I R r" -

..r re' |.".I.Jtur -d
. r. .\..r .' J J o'. ioo.1
]L]g] Dlclo]dás kidolg.1ánj\Jl rnelbi77i . 8udip.íj 5000
Ugvrédi ]rodí1(10]1 Bud3lrcÍ. szenletrdr.] ú1203 )

IeLeLijs o]oszj sáxloI]]o]!án..íÚ
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Ielenlke7és a Nern4ti s7abadidiÍ EgészségspofrFrk PÍoaBnrban való Észvétchc
[lóler es4ó omszi sándol polgánne$el

oroszi sándor Dolgárm.ltcr: A KÓmány l l]14/20]6' (vl']o') Koijn' lralfuozalábm
dönlön a Nenzeli szabadidós Eg$zség spoípark P.oFbÍ]l'
nclynck alapvc1ó célja' lroly olyan lóZössógj trck kerüljenek
kjx]JkiláÍa, ahol valaÍcnnyi kÓmszlá]y'}tiVb tijllhet] el s7]bBdidejét.
igényes szabadtéri lélcsitnényckben'
A prclra]n láryya: Knll{i sportok kialakjtása lrclyi sajálosá8ok
figyclembe vételélel' szada telepúléscn ' 3]]' hn2 (lemés7ttben
Koncz köZ ]) ós a 295/7' hNZ. (lmészelben con'in u' ]9') teúlel
alkalmas a f€nt neve7eí létesit ény befoaodására' A pályázal
éÍelmében tölrb sponpar} kalegó.ia kerúh Lialakitásra, ne]y.ck
alapján z A típusú kalegónáljavó]om elío8adáffi'

Á Kétvseló leíülel? lö jgcnszxvaaí.] ellmszavazalós t'fró7kodás nélkül akövetkezó

90/20]6 (07l2.) sánrú KéPviseló teíüleli határczat:

szada Nagyközslg onkomáDyzal Képviseló lcíülete dint a
Nen]zeti szabsdidós_ EeészséE sF. p,rk PÍ,grmban Való
részvéte1ról ..KültéIi sponok *la]a*nása he]}j sajáto$álok
l]gy.lcmbc \dlclévc!'' lárgyban.

^ 
klrilclczéí szada, 3l]. hn7 (te'nészelben Koncz kóz j') és

'.4.r ^h,' .,\r. 1o "r..,.r.

A KéFiseló teslú]el aelhafalm3zz. a Folgímcíd a Pályázatj
an],ar aláirására és benyújtánjn'

lcl.lós] oroszisándorpolgánncsler


