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A tárgyalandó témakör tárgya: 
A Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolása 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2015. (V. 27.) számú határozatában a Bartók 
Béla utcai sporttelep gondnokolási feladataival a Tökmag Focisuli SE-t bízta meg. A 2015. szeptemberi 
testületi ülésen a képviselő-testület a településüzemeltetési feladatok ellátására létrehozta az Őrbottyáni 
Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezetet, mely szervezet a településüzemeltetési feladatokat önállóan 
működő intézményként látja majd el. Az alapító okirat alapján a GAMESZ fogja ellátni az önkormányzati 
vagyon hasznosításával összefüggő - így többek között a sportlétesítmények gondnokolásával 
kapcsolatos - feladatokat is. Fentiek alapján a külön megbízás alapján végzett gondnokolási tevékenység 
így szükségtelenné válik, ezért a szerződés felbontására teszek javaslatot. 

Az aláírt gondnokolási szerződés 6.1 pontja szerint a szerződés megszűnik, ha azt a Felek közös 
megegyezéssel megszüntetik, vagy valamelyik fél rendes vagy rendkívüli felmondással él. A szerződés 
6.2. pontja 30 napos felmondási időt köt ki. A szerződés felbontását bármelyik fél indokolás nélkül írásban 
kezdeményezheti. A szerződésben foglaltak szerint, a szerződés felmondása vagy bármely más okból 
történő megszűnése esetén a megszűnéstől számított 15 napon belül a Felek kötelesek egymással 
elszámolni. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön az előterjesztésben foglaltakról, a határozati javaslat 
elfogadásáról. 

 2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS AZOK 
VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

- Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2015.  (V. 27.) számú határozata a Bartók 
Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatosan 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

4. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

5.  HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…./2016. (I. 27.) számú határozata a B artók 
Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatosan . 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tökmag Fociusli SE-vel 
megkötött, a Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatos szerződést 2016. február 1-jével 
felbontja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés felmondásával kapcsolatosan szükséges 
intézkedéseket tegye meg.   

Őrbottyán, 2016. január 12. 
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HATÁROZATOK 

A képvisel ő-testület 4 igen, 4 ellen szavazattal, 1 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta:  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 26/2016. (I. 27.) számú határozata a 
Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcso latosan. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot hogy a Tökmag Fociusli SE-vel 
megkötött, a Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatos szerződés felbontását a  
2016. februári testületi ülésén tűzze napirendre és tárgyalja újra, nem fogadta el. 

 

A képvisel ő-testület 5 igen, 3 ellen szavazattal, 1 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 27/2016. (I. 27.) számú határozata a 
Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcso latosan. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tökmag Fociusli SE-vel 
megkötött, a Bartók Béla utcai sportpálya gondnokolásával kapcsolatos szerződést 2016. február 1-
jével felbontja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés felmondásával kapcsolatosan 
szükséges intézkedéseket tegye meg.   

 

 


