Jegyzőkönyv

Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 1-én
megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme
Jelen vannak:

Szabó András polgármester elnökletével:
Kontra József, Magyar György, Metzinger Ferenc, Nagy Kálmán, Szabó
István és Vincze László önkormányzati képviselő

Jelen vannak továbbá: Barta Ferenc aljegyző, Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési
csoportvezető, Répászky Gabriella törzskari csoportvezető, Nagy István
ügyintéző tanácskozási joggal meghívottak, valamint Páliné Házi Judit
jegyzőkönyvvezető

Szabó András polgármester köszönti a soron kívüli képviselőtestületi ülésen megjelent
önkormányzati képviselőket, meghívott jelenlévőket.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, az ülésen hét önkormányzati képviselő megjelent, kettő fő hiányzik. Távolmaradását Dr.Horváth Lajos és Dr.Prágerné
Dr.Kádár Magdolna képviselő előzetesen bejelentette.
A képviselőtestület nyilvános ülését 13 óra 30 perckor megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselőtestület az írásban megküldött meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja meg.
Kéri a napirendi javaslat elfogadását.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a napirendi javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja.

ELSŐ NAPIRENDI PONT:
Előterjesztés az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás
társulási megállapodásának 1. számú módosítására
( írásban csatolva )
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Szabó András polgármester bevezetőjében elmondja, az Abádszalók-Kunhegyes közös
szennyvízberuházás kapcsán a bíráló bizottságnak megszületett a döntése, amely szerint a
támogatást megítélte, igaz, egy kicsit lentebb vette a támogatást, ami a korábbiakban 85 %
volt és most lentebb vette 82,8 %-ra. Ez azt jelenti, hogy az önerő több lett. Ehhez kellenek
banki igazolások, az önerő hitelígérvényéhez. Sajnos mivel a döntés elhúzódott az ígérvény májusban lejárt, korábban a Raiffeisen Bank adta meg Abádszalóknak és Kunhegyesnek is a hitelígérvényét, ez egy kicsit nehezíti a dolgokat. A beruházás összes költsége
3.471.003 ezer Ft, az önerő Kunhegyes esetében 380.216.419 Ft, Abádszalók esetében
pedig 217.054.615 Ft. A következő lépés a támogatási szerződésnek a megkötése lenne,
amennyiben a bíráló bizottság által előírt minden hiánypótlást tudnak teljesíteni.
Tegnapi nap volt Abádszalókon társulási ülés, ahol a tagok (két tag van: Abádszalók és
Kunhegyes) megegyeztek abban, hogy a gesztor szerepét átveszi Kunhegyes, így a továbbiakban Kunhegyes rendezi a pályázat adminisztrációját és felelnek azért, hogy a társulásnak ezen tevékenysége rendben menjen. Éppen ezért és egyéb apróbb dolgok miatt is a
módosítást meg kellett tenniük.
Az elmondottak alapján máshol van a társulás székhelye, a szabályzat szerint a társulási
székhely polgármestere az elnök és a társult önkormányzat polgármestere az elnökhelyettes.
Megkérdezi az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés, vélemény. Miután kérdés, vélemény nem volt, kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az előterjesztett határozati javaslatot
fogadják el.
A képviselőtestület jelenlévő hét tagja a javaslatot egyhangúlag, hét igenlő szavazattal elfogadja a következő határozatával:
267/2011. (XII.01.) Kt. h a t á r o z a t,
az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás Társulási Megállapodásának
1. számú módosításáról.
Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az AbádszalókKunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás Tanácsa 2009. május 12-én kelt
Társulási Megállapodás 1. számú módosítását a mellékelt tartalommal
e l f o g a d j a.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szabó András polgármestert a döntéssel
kapcsolatos valamennyi szükséges feladat elvégzésére.
Erről értesülnek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó András polgármester
Dr.Pénzes Tímea jegyző
Barta Ferenc aljegyző
Abádszalók Város Önkormányzata
JNSZ Megyei Kormányhivatal 5000 Szolnok, Kossuth u. 2.
Magyar Államkincstár
Szoboszlai Hajnalka gazdasági osztályvezető
Dr.Horváthné Zsoldi Katalin költségvetési csoportvezető
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9. Lódi Tünde vagyongazdálkodási csoportvezető
10. Barta Jenő a Városi Építési Hivatal vezetője
11. Répászky Gabriella törzskari csoportvezető

Szabó András polgármester elmondja, nyilvánvaló a további lépésekről, további eredményekről tájékoztatni fogja a képviselőtestületet. Ez a legnagyobb feladatuk, egyrészt Abádszalók miatt is és a beruházás volumene tekintetében is, ami jelenleg fut, és ami eddig történt a városban.
Nagy Kálmán megkérdezi, Abádszalók ugyanúgy meghozza ezt a döntést.
Szabó András polgármester válasza, Abádszalók Képviselőtestülete is a mai napon ülésezik ebben a témában, reméli nem lesz gond. Ők is belátták, hogy a jelenlegi helyzetben ez
a legjobb megoldás. Nem azért, mert annyira ragaszkodnak ilyen nagy feladathoz, de azt
szeretnék, hogy megvalósuljon. Jelenleg csak így van rá reális esély.
Megköszöni képviselőtársainak, hogy a soron kívüli ülésen részt tudtak venni és döntésükkel segítették munkájukat. Miután más napirendi pont megtárgyalásra nem várt a képviselőtestület nyilvános ülését 13 óra 35 perckor bezárja.
Kmf.

Dr. Pénzes Tímea jegyző
helyettesítésével megbízott:

S z a b ó András
polgármester

Barta
aljegyző

Ferenc
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Iktatószám: KVÖ/454/44/2011.

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
2011. december 1-én megtartott nyilvános
ülésének

JEGYZŐKÖNYVE
Sorszám: 30.

HATÁROZATOK MUTATÓJA
Határozat
száma
267/2011.

Határozat tárgya

Kódszám

az Abádszalók-Kunhegyes Közös Szennyvízkezelő Társulás
Társulási Megállapodásának 1. számú módosításáról
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