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JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én
14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala – Tanácskozó Terem

Jelen vannak:

Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester, ,
Kiss István alpolgármester, Jakity Attiláné, Mikó Lászlóné,
Novák László

6 fő

Távolmaradt
képviselők:

67 %

Kopcsek Tamás,
képviselők.
3 fő

dr.

Sztantics

Péter és

Torma

Gábor

33 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyző,Kósa Róbertné lakosság szolg., csop.vez.,
Görhöny Edit pü.csop.vez., Burai Béla MRNÖ elnök.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés
kezdetén 6 fő jelen van. Elmondja, hogy a napirendi pontokat a rendelet
hatálybalépésének dátuma és a pályázat benyújtásának határideje miatt rendkívüli
ülés keretében tárgyalják. A napirendi pontok elfogadása előtt kéri a képviselőtestületet, hogy válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
javasolja Mikó Lászlóné képviselőt és Novák László képviselőt.
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Mikó Lászlóné
képviselőt és Novák László képviselőt 4 igen
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre.
- 4.napirendi pontként javasolja felvenni a „KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039.
azonosító számú pályázat finanszírozása” című napirendi pontot.
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal
élni?

A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal
élni.

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:
1.

A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2.

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása - pályázati célok.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

3.

Közbeszerzési eljárást lezáró döntés (Szennyvízberuházás pótbekötések)
Előadó: Kovács Tamás polgármester

4.

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039. azonosító számú pályázat finanszírozása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Véleményezi: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
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Napirendi pontok tárgyalása:
1. A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-182/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai
Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei
külön csatolva.

Dr.Börcsök Tímea aljegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testület februárban fogadta
el az új szociális rendeletét, amelynek megalkotását a szociális törvény módosítása
indokolta. A jogalkotásról szóló törvény kimondja, hogy a jegyző köteles figyelemmel
kísérni az önkormányzati jogszabályok hatályosulását. Ezek alapján szeptemberben
szerették volna napirendre tűzni a szociális rendelet módosítását, azonban a májusi
óvodai átszervezés kapcsán tartott képviselő-testületi ülésen felmerült több képviselő
részéről is, hogy hogyan lehetne segíteni azoknak a szülőknek, akiknek az
átszervezés folyamán többletköltsége merül fel. Így a kettőt egybe foglalták és erre
az ülésre hozták be az előterjesztést. A leglényegesebb változtatás az lenne, hogy
az éves 40.000.- Ft–os támogatási összeget évi 60.000.- Ft-ra emelnék különösen
indokolt esetben, illetve a maximálisan adható eseti 20.000.- Ft helyett 30.000.- Ft-ra
emelnék fel a támogatás összegét. A gyermekgyógyszer esetében az évi egy
alkalmas támogatást kettőre emelnék. Ezen felül kisebb pontosításokat tettek, amit
elsősorban a jogbiztonság követelménye indokolt. A költségvetési rendeletben
rendelkezésre állnak az előirányzatok.

Kovács Tamás polgármester: Arról van szó, hogy amikor a III. sz. óvodának a
bezárásáról döntöttek, akkor azt mondták, hogy megoldást fognak találni arra, hogy
hogyan segítsék a szülőket a gyerekek beszállításával kapcsolatban. Ez 18 szülőt
illetve 22 gyermeket jelent. A busz menetrenddel kapcsolatban elérték, hogy
szeptember 2-tól 4 plusz buszjáratot állított be a KTI. Mind a reggeli, mind a délutáni
közlekedésben javulás történt. A gyerekeknek 5 éves korig ingyenes a bérlet, e kor
felett kell fizetni. A 18 szülőnek a bérlet éves szinten 300 E forintot jelent. Kérdés,
hogy hány évig biztosítják. Felmerült lehetőségként kerékpár biztosítása. Kerékpár
esetén ez egyszeri támogatást jelent. El kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy
melyikkel támogatja a szülőket, számára mindkettő elfogadható. Felmerült
kérdésként, hogy más település rész mit kap, erre azt válaszolja, hogy az Öregmajori
gyerekeket bérlettel támogatják.
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Mikó Lászlóné képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság javaslatát, mely szerint
a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a szociális rászorultságtól
függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosítását a rendelet-tervezet 14-18. §-ainak elhagyásával.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére a rendelet-tervezet
elfogadását. Kiszámolták az ülésen, hogy a kerékpár kedvezőbb, nem kell több évre
biztosítani a bérletet.

Kovács Tamás polgármester: A szociális keretben az összeg rendelkezésre áll, nem
költötték el a teljes összeget. A szülőket mindkét lehetőségről tájékoztatták.

Kiss István alpolgármester: A bérletet javasolja. A kerékpárnál majd jönnek azzal,
hogy javítani kell, kilyukadt, amortizálódik stb.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzat rendelkezésére áll
egy olyan pénzösszeg, ami kötött felhasználású és semmi másra nem lehet fordítani
csak segélyre. Annak semmi értelme, hogy év végén elvonjanak pénzt csak azért,
mert nem tudják segélyre fordítani. Azt is látni kell, hogy vannak nagyon rászorultak
és nagyon szegény emberek, akik lehet, hogy 120 E forint támogatással sem
mennének semmire, de legalább a napi problémájuk megoldódik. Véleménye szerint
a segélykeret arra való, hogy odaadják ellenőrzött keretek között. Vannak olyan
tevékenységek az önkormányzat életében, amik sosem nyereségesek, az mindig
költséggel jár.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat a Humánpolitikai Bizottság részéről hangzott el.
Először az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet bocsátja szavazásra.
Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával?
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Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2
igen
szavazattal,
4
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el a
szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
előterjesztést.

Kovács Tamás polgármester: A Humánpolitikai Bizottság javaslatát bocsátja
szavazásra, mely szerint a rendelet-tervezet 14-18. §-ai elhagyására kerüljenek?

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
4
igen
szavazattal,
1
Képviselő-testülete
ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el a
szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
előterjesztésre vonatkozó Humánpolitikai Bizottság
által tett javaslatot.

Kovács Tamás polgármester megállapítja, hogy egyik javaslat sem kapta meg a
módosításhoz szükséges 5 igen szavazatot, ezért a napirend tárgyalását lezárta.

2. Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása - pályázati célok.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-181/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Az ülés előtt kiosztásra került egy összesítő táblázat,
melyben összefoglalták az eddigieket. Jelen esetben az elosztási elvről szükséges
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dönteniük. A táblázatban szereplő összegek magasabbak, mint a pályázható összeg.
Ezeket az összegeket szeretnék csökkenteni, de nem úgy, hogy kihúznak sorokat,
hanem úgy, hogy ésszerűsítik. Az elején felsorolt utak összegei még nem
véglegesek és ezek az összegek nem aszfaltárakat tartalmaznak, hanem kőszórásos
árak, kivéve a Honvéd utcát. Amit látható a táblázatban, a Templomdomb
környékének útfelújítása, parkoló építés, a Galamb utca út stb. felújításánál szereplő
a 64 millió Ft nagyon magas, ebből nagy valószínűséggel csökkenteni fognak. A
Galamb utca aszfaltfelújítására nem fog jutni most pénz, attól rosszabb állapotú
utcák is vannak. Ebben az esetben 15-20 millió forintot biztosan csökkenteni fognak.
Amit nem szeretnének kivenni az a vízelvezetés, a Polgármesteri Hivatal nyílászáró
cseréje, a Művelődési Házra, Alkotóházra is szeretnének költeni. A
Településrendezési terv költsége is maradna. Az ipari elkerülő útnál is meg kell nézni
a csökkentés lehetőségét. Arra kéri a testület jóváhagyását, hogy a kapott
támogatási összeg ezen elvek alapján kerüljön szétosztásra. Sajnos ezzel nem kerül
az összes út felújításra ez csak csepp a tengerben. Esetleg azon is
gondolkodhatnak, hogy csökkentsenek az utak számán - mivel ezek az utcák, - mint
mondta - kőzúzalékosak - és helyette 3-4 utcát aszfalttal újítsanak fel.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat
elfogadását.

Kósa Róbertné lak.szolg.csop.vez: Elmondja, hogy azért van szükség a képviselőtestület döntésére, mert februárban a Belügyminisztérium felhívta a figyelmet, hogy a
testület tekintse át a tavalyi évben benyújtott pályázati célokat. Új elemek léptek be,
illetve módosultak a pályázati célok bizonyos mértékig, ezért szükséges a döntés. A
pályázat benyújtásához nem kell testületi döntés, összegekről nem kell dönteni. Azt
javasolta a polgármester úrnak, hogy fogalmazzák bele a határozatba, hogy a
felsorolt pályázati célokat határozza meg a testület a maximális támogatási összeg
erejéig.

Novák László képviselő: Jónak találja az alapelvet, látja, hogy az összeg javarésze
az utak felújítására kerül. Azt is jónak látja, hogy minél több utcát szeretnének
járhatóvá tenni. Maximálisan egyetért, legyen minél több utca, még ha zúzalékos is,
de járható. Ezzel minden utcát lefedtek?

Kovács Tamás polgármester: Sajnos nem. Bőven marad még földes út.

Novák László képviselő: A további gondolata, hogy visszafogná magát a Művelődési
Ház 20 millió forintos villamossági felújításával, szigetelésével, nyílászáró cseréjével
és az alkotó ház felújításával. Ez 33 millió Ft. Ebből sok utcát fel lehetne újítani
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zúzalékosan. Azok az emberek, akik sáros utcákban laknak ugyanolyan adófizető
polgárai az önkormányzatnak, és nagyon várják, hogy ott is lehessen közlekedni,
oda is bejusson a mentő, tűzoltó autó, idősekért az önkormányzati autó. Az utca
építés mellett voksol. Fórumokon az emberek mindig az utcákat jelzik, hogy
járhatatlanok.

Kiss István alpolgármester: Az ipari elkerülő út építésére szánt 33 millió forintot is
szánják az utcák felújítására. Egyetért Novák László képviselővel, az utcákra
költsenek. Egy 20 cm-es zúzalékos terítéssel nagyot lépnek előre. Biztos nagy
szükség lenne a Művelődési Ház és Alkotóház felújítására is azt nem vitatja, de az
utcákat helyezzék előtérbe.

Mikó Lászlóné képviselő: Maximálisan egyetért azzal, sok utca és összekötő út van
amik járhatatlan. Azért azt gondolja, hogy nem kellene megvárni, hogy egy
önkormányzati épület összedől. Megnézte az előterjesztésben az Alkotóházra 7
millió forint szerepelt, itt 13 milliót lát a táblázatban. Ez kalkuláció?

Kovács Tamás polgármester: Igen kalkuláció. Mindenre új költségvetést kértek. Az
összegekből lehet visszavenni. Az is jó, ha állagmegóvást tudnak végezni. Érti a
képviselők gondolatait, hogy az utakra jusson a nagyobb összeg.

Földes István alpolgármester: Nem is sok választásuk van, mint a költségeken
faragjanak, hisz a táblázatban szereplő összeg 73 millióval több, mint a pályázható
összeg. Az Alkotóháznál ma voltak kint, megnézték, a felújítást ütemezéssel
végeznék, első a tető, alászigetelés, és utána a többi munka, több ütemben végezve.

Kiss István alpolgármester távozik a testületi ülésről.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet határozatijavaslat elfogadásával kiegészítve azzal, hogy a pályázati célokat a maximális
támogatási összeg erejéig határozzák meg?
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
épviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

153/2015. (VIII.27.) Kt. számú
Az
adósságkonszolidációban
nem
részesült települési önkormányzatok
fejlesztéseinek támogatása - pályázati
célok.

HATÁROZAT

1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2015. (II. 10.) Kt számú
határozatát hatályon kívül helyezi.

2.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása című
pályázatban az alábbi pályázati célokat határozza meg a maximális támogatási
összeg erejéig.

1. pályázati cél:
Honvéd utca felújítás
Damjanich u., Bercsényi u., Táncsics u., Attila u., Dózsa Gy. u., Új u., Vezér
u., Lénárd u. útépítés
Petőfi tér járda építés, csapadékvíz elvezetés
BGY-95 betonelem gyártó gép és gyártósablon beszerzés
2. pályázati cél:
Tópart belvízelvezető rendszerének felújítása
3. pályázati cél:
Köztemető felújítása pályázati célra nem kíván pályázni.
4. pályázati cél:
Polgármesteri hivatal nyílászáró csere, árnyékolás
Művelődési ház és Alkotóház állagmegóvás, felújítás
5. pályázati cél:
Településrendezési terv elkészítése
6. pályázati cél:
Ipari övezethez vezető út építése pályázati célra nem kíván pályázni.
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Kiss István alpolgármester visszaérkezik a testületi ülésre.

3. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés (Szennyvízberuházás pótbekötések)
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-180/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
bírálóbizottság javaslatának elfogadásával? Tájékoztatja a képviselőket, hogy név
szerinti szavazás következik. Jegyző asszony abc rendben felolvassa a képviselők
nevét, akik igen, nem, tartózkodom nyilatkozattal szavazhatnak.
Földes István igen, Jakity Attiláné igen, Kiss István igen, Kovács Tamás igen, Mikó
Lászlóné igen, Novák László igen.

154/2015. (VIII.27.) Kt. számú
HATÁROZAT
Közbeszerzési eljárást lezáró döntés (szennyvízberuházás pótbekötések kiegészítő
munkái)
Mélykút Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő által „Vállalkozási szerződés „Mélykút
Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházás” című, KEOP1.2.0/09-11-2011-0039 azonosító számú projekt keretében pótbekötések kiegészítő
munkáira FIDIC Piros könyv alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló
Bizottság szakvéleménye alapján Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
meghozta a következő

HATÁROZATOT
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I. Eljárási döntés
Ajánlatot tevők:
ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
KONSTRUKTOR Építő Kft. (7100 Szekszárd, Csokonai u. 7. fdsz.1.)
Ki nem zárt ajánlattevők:
ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
KONSTRUKTOR Építő Kft. (7100 Szekszárd, Csokonai u. 7. fdsz.1.)
Érvényes ajánlattevők:
ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
KONSTRUKTOR Építő Kft. (7100 Szekszárd, Csokonai u. 7. fdsz.1.)
Alkalmasnak talált ajánlattevők:
ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
KONSTRUKTOR Építő Kft. (7100 Szekszárd, Csokonai u. 7. fdsz.1.)
Érvénytelen ajánlattevők:
Nem volt.
II. Érdemi döntés
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 151/2012. (IX.11) Kt. számú
határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 8.1. pontja alapján „Vállalkozási
szerződés „Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási
beruházás” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039 azonosító számú projekt
keretében pótbekötések kiegészítő munkáira FIDIC Piros könyv alapján” tárgyú
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők ajánlatának ismertetése:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlati ár:
2. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

ALISCA BAU Építőipari Zrt.
7100 Szekszárd, Csokonai u. 7. fdsz.1.
nettó 26.852.204,- Ft

KONSTRUKTOR Építő Kft.
7100 Szekszárd, Csokonai u. 7. fdsz.1.
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Ajánlati ár:

nettó 27.706.098,- Ft

Indoklás: az ajánlattevők megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott követelményeknek az ajánlattevőkkel szemben
nem állnak fenn kizáró okok.
3. Az ajánlattételi felhívás rendelkezései szerint a jelen közbeszerzési eljárásban
ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve szerint értékeli az
érvényes ajánlatokat.
Legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlattevő:
ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 30.)
Tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese az ALISCA BAU Építőipari Zrt. 7140
Bátaszék, Bonyhádi u. 30. ajánlati ár (nettó Ft): 26 852 204,- Ft)
Indoklás: a nyertes ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott követelményeknek, és nyertes ajánlattevő nyújtotta
be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, valamint a
nyertes ajánlati ár- a Támogatási Szerződés módosításnak aláírása esetén- a
szerződés teljesítésére rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is
megfelelő.

Jogorvoslati kérelem a Kbt. Szabályait sértő esemény tudomásra jutásától számított
15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a
kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés
megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
A Közbeszerzési Döntőbizottság kérelemre indult eljárásáért a 288/2011. (XII.22)
Kormányrendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

4. KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039. azonosító számú pályázat finanszírozása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-185/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
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Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a szennyvízberuházás pályázatuk
megvalósítása folyamatos. A BM önerő alapból eddig kifizetett előleg összege
56.322.245 Ft. A pályázat megvalósítása során 14 db kifizetési kérelmet nyújtottak
be 2.419.246.612 Ft összegben, melyből jóváhagyásra és kifizetésre került
2.398.906.505 Ft támogatási összeg. A kifizetési kérelmekhez kapcsolódóan
63.267.009 Ft önerő felhasználása történt meg. A kivitelezéshez kapcsolódó számlák
beérkezése folyamatos, a kifizetési kérelem benyújtásához az önkormányzatnak
igazolnia kell a saját erő, valamint az ÁFA utalását. A pályázathoz kapcsolódó
igényelt BM támogatás összege 168.936.343 Ft, melyből 56.322.245 Ft került
kiutalásra. A fel nem használt BM Önerő rész kiutalására (112.614.098 Ft) kérelmet
nyújtottak be a BM-hez 2015. július 02-án. Kérelmük elbírálás alatt van, telefonon azt
a tájékoztatást kapták, hogy folyamatban van. A pályázat zavartalan befejezéshez a
BM Önerő rész kiutalásáig a hiányzó forrást biztosítani szükséges. A Mélykúti
Viziközmű társulat a szennyvíz beruházáshoz 35.000.000,- Ft-ot tud biztosítani.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet határozatijavaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
épviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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155/2015. (VIII.27.) Kt. számú
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039.
azonosító számú pályázatban hiányzó
forrásának biztosítása.

HATÁROZAT

1. A KEOP-1.2.0/09-11-2011-003. azonosító számú
„Mélykút
Város
szennyvízcsatornázási
és
szennyvíztisztítási
beruházása”
című
pályázat
átmeneti finanszírozási problémájának megoldásához
Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
szerződést köt a Mélykúti Viziközmű Társulattal,
összege: 35 000 000 Ft.
2. A visszafizetési határidő: projekt végső
elszámolásának elfogadását követően azonnal,
legkésőbb 2016. augusztus 15.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: Azonnal

Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a
megjelenést és az ülést berekeszti.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr.Egyed Ilona
jegyző

Mikó Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Novák László
jegyzőkönyv-hitelesítő
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