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Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: dr. Horti Isfryánjegyző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyflt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

D Megfelelö rész X-szel kitöltendő.

szám:.....,2022.



TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A 2097 Csoport Egyesület levélben kereste meg Önkormányzahinkat, az alábbi ügyben.

A Magyar Falu Program keretében egyesületnek lehetösége nyílt ingatlan felújításra pályázni
max 7 millió Ft értékig, olyan ingatlanra, amely önkonnányzati tulajdonban van és azt az
önkonnányzat min 5 évre ingyenes használatra átengedi az egyesületnek.

Egyesületnek szüksége lenne egy olyan helyiségre, ahol találkozókat és egyéb egyesületi
programokat tudna lebonyolítani. A Reiter pincét alkalmasnak találták erre a célra, amennyiben
olyan felújításon és átalakításon esik át, amivel az ingatlanban vizes blokk, mosdó és ffltés is
megvalósul.

A pályázati kiírás szerint arra is van lehetőség, hogy az ingatiant közösen használja az
önkormányzat és az egyesület, a használatot olyan arányban megosztva, amilyen arányban a
két fél a felújítási költségekhez hozzájámlt. Az egyesületnek megfelel a közös használat.

A pályázat beadási határideje február 10, ezért kérte, hogy a testület minél hamarabb döntsön a
kérelmükröl. Pozitív döntés esetén szükséges egy ingyenes használati megállapodás, 5 éves
idötartamra, természetesen ahhoz a feltételhez kötve, hogy az egyesület az MFP-töl kapott
támogatást az ingatlan felújítására fordítja. A közös használat arányainak megállapítására
szükség lesz egy előzetes költségbecslésre is, valamint a felújítási munkálatok felsorolására.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat
elfogadni szíveskedjen.

Pilisborosjenö, 2022-január 25. ^6NŐ^
^ ^

-<? "<?,
<0' G)
w

Tömöri B

Polgármester

/bí. GÁ^



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) Bérbe adja az "un" Reiter pincét a 2097 Csoport Egyesület részére öt éves időtartamra,
ingyenes használatra.

2) A bérbeadás feltétele, hogy 2097 Csoport Egyesűlet pályázatot nyújtson be a Magyar
Falu Program keretében, nyertes pályázat esetén olyan felújítást és átalakítást végezzen
- az Onkonnányzattal közös finanszírozásában - amellyel az ingatlanban vizes blokk,
mosdó és fiutés is létrehozható, továbbá legyen megvalósítható a Reiter pince lakossági
és/vagy civil használata is.

3) Felkéri a Polgármestert és a 2097 Csoport Egyesület elnökét, hogy használati
megállapodást írjanak alá, melyben rögzítik, hogy az Egyesület és az Önkormányzat
milyen arányban fínanszírozza az átalakítást, felújítást, milyen arányban használhatja a
Reiter pincét, tisztázza a két fél felelősségi körét is.

4) Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, a határozat végrehajtásához szükséges
minden egyéb feladat elvégzésére.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Dr. Horti Istvánjegyző

Határidő: folyamatos




