
A sportlétesítmények kiépítésére és karbantartására vonatkozó eszközök 
odaítélésének eljárásáról és feltételeirıl szóló határozat 4. szakasza ( Törökkanizsa 
község Hivatalos Lapja 21/2014. szám) A Törökkanizsa község területén lévı 
sportlétesítmények kiépítésére és karbantatására vonatkozó eszközök odaítélése 
eljárásának lebonyolítására illetékes bizottság 2014. 10.13-án  k i í r j a 
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1. E hirdetmény alapján az eszközöket a Törökkanizsa község területén mőködı 
sportklubok sportlétesítményeinek kiépítésére (az új sportlétesítmények 
munkálatainak elvégzésére) és karbantartására ítélik oda valamint a meglévı 
sportlétesítmények karbantartása, javítása céljából.  
Sportlétesítménynek minısülnek a sportpályák és minden kísérılétesítmény, 
amely a sporttevékenységek lebonyolítására szolgál, s köz- vagy társadalmi 
tulajdonban van, a sportklub illetve a helyi közösség használati jogával, melyet 
bejegyeztek Törökkanizsa község ingatlanok kataszteri nyilvántartásába.  
2. A sportétesítmények kiépítésére és karbantartására Törökkanizsa község 
költségvetésébıl 3.000.000,00 dinárt biztosítanak. 
3. A pályázaton való részvételre a Törökkanizsa község területén  székhellyel 
rendelkezı, bejegyzett sportkluboknak van.  
4. A sportlétesítmények kiépítésére és karbantartására vonatkozó eszközök  
odaítélésének eljárásáról és feltételeirıl szóló határozat, a nyilvános hirdetmény-
pályázat szövege, valamint a jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány 
Törökkanizsa község www.noviknezevac.rs hivatalos honlapjáról tölthetık le.  
5. A pályázati dokumentációnak kötelezıen tartalmaznia kell: 
- a jelentkezési lapot 
- a kataszteri szolgálat ingatlanok nyilvántartásának lapját 
- a pontozás feltételeihez kapcsolódó okiratokat (a szükséges okiratokat 
feltüntették a jelentkezılapon) 
- a Gazdasági Nyilvántartás Ügynökségénél való bejegyzést igazoló végzés 
fénymásolatát 
- a bankszámla adatait   
- a felhatalmazott személyekre vonatkozó nyomtatvány fénymásolatát. 
6. A pályázati jelentkezéseket zárt borítékban „A Törökkanizsa község területén 
lévı sportlétesítmények kiépítésére és karbantatására vonatkozó eszközök 
odaítélése eljárásának lebonyolítására illetékes bizottság”  megjelöléssel 
Törökkanizsa Községi Közigazgatási Hivatalához kell továbbítani (a pályázati 
okiratok részét képezı külön formanyomtatványon), postán az I. Karañorñević 
Péter király  u. 1., 23330 Törökkanizsa címre postán, vagy Törökkanizsa Községi 



Közigazgatási Hivatalának iktatóirodájában átadni, legkésıbb 2014. október 17-
éig.  
7. A sportlétesítmények kiépítésére és karbantartására vonatkozó eszközök 
odaítélésérıl a község elnöke hoz döntést, a pályázati okiratoknak a  Törökkanizsa 
község területén lévı sportlétesítmények kiépítésére és karbantatására vonatkozó 
eszközök odaítélése eljárásának lebonyolítására illetékes bizottságától való 
átvételétıl számított öt napon belül. 
A nyilvános hirdetmény eredményérıl a község elnöke az eszközök felosztásáról 
szóló döntéshozatalt követıen azonnal  értesíti a pályázat résztvevıit.     
A pályázat részvevıinek joga van  kifogást benyújtani a községi tanácshoz a  
község elnökének az eszközök felosztására vonatkozó határozatra, annak 
továbbításától számított 5 napon belül. 
A  községi tanács határozata végleges. 
8. A Törökkanizsa község területén lévı sportlétesítmények kiépítésére és 
karbantartására vonatkozó eszközök Törökkanizsa község költségvetésébıl való 
pénzelésére vonatkozó nyilvános hirdetményt kifüggesztik a helyi közösségek és a 
Községi Közigazgatási Hivatal hirdetıtábláján és közzéteszik Törökkanizsa 
község hivatalos honlapján, valamint Törökkanizsa község Hivatalos Lapjában.   
9.A nyilvános hirdetményt kifüggesztik a helyi közösségek és a Községi 
Közigazgatási Hivatal hirdetıtábláin s lehetıség szerint a Törökkanizsai Újságban 
is.  
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