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Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000
4/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 4-én
08:00 órakor kezdődött rendkívüli ülésén.
A testületi ülés helye: Művelődési Ház emeleti terme.
Jelen vannak: Dr. Nagy Béla György polgármester, Sütő Mária Márta alpolgármester, Király
Gyöngyi, Farkas Gyula, Nagy Attila, Dusik János, Kraller József képviselők.
Tanácskozási joggal részt vesz: Liker János aljegyző.
Jegyzőkönyvvezető: Simonka Jánosné ügyintéző.
Dr. Nagy Béla György polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a
testület határozatképes, az ülést megnyitom.
A döntéshozatalban résztvevők száma 7 fő.
Javasolt napirendi pontok:
I.

Napirendek:

1. A Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (KEOP-1.3.0/09-112011-0014) tartalékkeret felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala.
Előadó: dr. Nagy Béla György polgármester
1. Bejelentések
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett a javasolt
módosításokkal elfogadta a napirendi pontokat.
1. A Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (KEOP-1.3.0/09-112011-0014) tartalékkeret felhasználásával kapcsolatos döntés meghozatala.
Dr. Nagy Béla György polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, megadom
a szót a bizottság elnökének, ismertesse a bizottság javaslatát.
Dusik János a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottság az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot javasolja elfogadni.
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Dr. Nagy Béla György polgármester: Van-e valakinek más javaslata? Megállapítom, hogy
más javaslat nem érkezett. A határozati javaslatot szavazásra bocsájtom.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:
26/2015.(II.4.) Kt. határozat
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014
azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a pályázatban még rendelkezésre álló, és műszaki
tartalommal le nem kötött maradványösszeg (tartalékkeret) felhasználásával kapcsolatban az
alábbi döntést hozza:
1. Medgyesegyháza település vonatkozásában olyan többlet műszaki tartalom a kivitelezési
munkák jelenlegi állása szerint nem merült fel, amely a maradványösszeg, vagy annak egy
részének felhasználását igényli.
2. A Társulás másik tagja, Újkígyós város esetén folyó kivitelezési munkák során a felmerülő,
maradványösszeg felhasználásra irányuló többlet műszaki tartalom esetén felhívja a
polgármestert, a Társulás vizsgálja meg a projektmenedzser 2015. február 4-i írásos
nyilatkozatában, javaslatában szereplő feltételek meglétét és kérje be a Mérnök erre
vonatkozó írásos nyilatkozatát.
3. A 2. pontban foglalt indokoltsági feltételek megléte mellett Újkígyós Város
Önkormányzata hozzon arról döntést, hogy a maradványösszeg felhasználásával kapcsolatban
a Társulás felmerülő költségeinek, illetve bármilyen ezzel kapcsolatban felmerülő jövőbeni
kárának vagy bármilyen kiadásainak a Társulás részére történő megtérítését vállalja.
4. A 2. és 3. pontokban foglalt feltételek teljesülése esetén hozzájárul ahhoz, hogy a Társulás
a felmerülő, maradványösszeg felhasználást érintő kérelmet a Közreműködő Szervezet
részére benyújtsa, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős:
Határidő:

dr. Nagy Béla György polgármester
azonnal

Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester az ülést 11:00
órakor lezárta.
Kmf.
Dr. Nagy Béla György
polgármester

Liker János
aljegyző
Simonka Jánosné
jegyzőkönyvvezető

