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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szeghalom Város Képviselő-testületének 2014. január 21-én tartott rendkívüli
üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében.
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács Zsolt, Elek
Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Z. Nagy Tibor testületi tagok, Dr. Farkas
József alpolgármester, dr. Pénzely Erika jegyző, irodavezetők, jegyzőkönyv- vezető: Hajdu
Helga.
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 7 fő jelen van,
és az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirendpontok tárgyalását. Megállapítja,
hogy a Képviselő-testület tagjai a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslattal –
egyhangúlag - egyetértettek.
1.sz napirend: Békés Megye Ivóvízminőséghatározathozatal
Előadó: Macsári József polgármester

javító

programmal

kapcsolatos

Macsári József polgármester: Az előterjesztés lényegében arról szól, hogy a Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Program keretében az önrész vállalásának mértéke növekedett. Az
anyagban található táblázatban olvasható Szeghalom Város Önkormányzatára jutó
kötelezettségek 2014-re és 2015-re, ennek oka a kivitelezési, tervezési munkálatok.
Nagy István műszaki iroda vezetője: Egy rövid műszaki tájékoztatást nyújt a pályázat
részleteiről.
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Számára érthetetlen, hogy hányszor emeltek még ezen az
összegen? Mióta a város csatlakozott ehhez a programhoz már rengetegszer emelték.
Macsári József polgármester: Valóban így van, mivel ez egy 100 %-ban támogatott
pályázat ezért a város vissza fogja majd kapni egyszer a beletett pénzét, csak sajnos addig ezt
ki kell gazdálkodni, ami a mai helyzetet nézve nagyon nem egyszerű dolog. Megállapítja,
hogy az előterjesztéshez több kérdés, kiegészítés nincs. Szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 fővel, 7
igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
1/2014.( I. 21.) Ökt. számú határozat:

Szeghalom Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 118/2013.(X.22.) Ökt. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett pontjainak a
változatlanul hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt
önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása]
megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási
szerződés 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás mértéke a
projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729% –a, de legfeljebb
33.662.749.515,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen:
4.397.595.394,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a
BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.
1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító
számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési
rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti.
Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás (forint)

2014. év
(forint)

2015. év
(forint)

133.247.140

46.718.278

86.528.862

Szeghalom Város
Önkormányzata
Határidő: azonnal
Felelős: Macsári József polgármester

2.sz napirend: Gáz közbeszerzésben döntéshozatal
Előadó: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: A „Szeghalom Város részére gázellátás biztosítása”
közbeszerzési eljárás lezajlott. Kiküldésre kerültek az ajánlattételi felhívások a 3 kiválasztott
cégnek. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2014. január 13. 10,00 órakor járt le. A
határidő lejártáig 2 ajánlat érkezett be. A Közbeszerzési Bizottság megvizsgálta a beérkezett
ajánlatokat, és erről írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készített a Képviselő-testület
részére. A GDF Suez és a TIGÁZ volt aki pályázott. Tájékoztatásul elmondja, hogy az első
körben kiírt ajánlati felhívásra egy pályázó sem volt, mivel hosszú távra nem szívesen
kötelezik el magukat a szolgáltatók. Örül annak, hogy az adott feltételek mellet két szolgáltató
is beadta pályázatát, a határozati javaslatban jól olvasható, hogy a GDF Suez ajánlata a
kedvezőbb, ez szintén pozitív, hiszen ez a szolgáltató helyben van. Megállapítja, hogy kérdés
hozzászólás nincs az előterjesztéshez. A szervezeti és működési szabályzat alapján név
szerinti szavazás szükséges. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Macsári József polgármester: igen
Bartis Márton alpolgármester: igen
Ács Zsolt képviselő: igen
Elek Ferencné képviselő: igen

Dr. Farkas Erzsébet képviselő: igen
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: igen
Z. Nagy Tibor képviselő: igen
A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy a névszerinti szavazás során a Képviselőtestület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
2/2014.( I. 21.) Ökt. számú határozat:
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Közbeszerzési Bizottság által meghozott döntési javaslat értelmében a beadott ajánlatok közül
a GDF Suez Energia Magyarország Zrt. és a TIGÁZ Zrt. ajánlata érvényes. A „Szeghalom
Város részére gázellátás biztosítása” közbeszerzési eljárás nyertesének a GDF Suez Energia
Magyarország Zrt. ajánlattevőt határozta meg nettó éves 19.885.161 Ft összegű ajánlatával,
mindezek alapján az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Macsári József polgármester
3.sz napirend: Játszóterek közbeszerzési eljárásának megindítása
Előadó: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Az előterjesztés a két játszóteret érintő közbeszerzési eljárás
megindításáról szól, kerüljön minél hamarabb sor a kivitelező kiválasztására.
Hegyesi Zsuzsanna képviselő: Egy dologra kívánja felhívni a figyelmet, mégpedig a hintára.
Ő már ezt jelezte más játszóterek esetében is, hogy egészen kicsi gyermekeket nem tudnak
beleültetni a hintákba, mert nem megfelelő a kialakítása. Kérni, hogy ezeknek a
játszótereknek a kialakítása során figyeljenek erre.
Macsári József polgármester: Köszöni szépen az észrevételt és természetesen igyekeznek
majd úgy kialakítani a játszótereket hogy több korosztályt is ki tudjon szolgálni.
Megállapítja, hogy a testületi tagok részéről más hozzászólás nincsen az előterjesztéshez.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy
a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
3/2014.( I. 21.) Ökt. számú határozat:
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Közbeszerzési
Bizottságot, hogy a „A szeghalmi kassai és érmelléki játszóterek felújítása” tárgyú
közbeszerzési eljárását indítsa el és folytassa el.
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: értelemszerűen
Felelős:Macsári József polgármester

4.sz napirend: Érmelléki iparterület telekalakításának módosítása
Előadó: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Az előterjesztés az Érmelléki iparterület közművesítésének
tervezésével kapcsolatosan felmerül problémát tartalmazza. Az előzetes egyeztetések során
derült ki, hogy a körtöltés melletti 10 m-es közterületi sávban nem fognak hozzájárulni a
földkábelek elhelyezéséhez, így körvezetékes rendszerek nem alakíthatók ki. A kétirányú
megtáplálás miatt, valamint az állami közúthoz történő csatlakozás miatt indokolt a 0800/11,
illetve 0800/16 hrsz-ú telkek átminősítése út- és közműterületté, közterületté. Fenti
módosítással kizárólag két telek marad, amely ágvezetékről lesz megtáplálva, a többi telek
kétirányú megtáplálása biztosított lesz.
Megállapítja, hogy a testületi tagok részéről hozzászólás nincsen az előterjesztéshez.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás eredménye alapján megállapítja, hogy
a Képviselő- testület 7 fővel, 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:
Határozat
4/2014.( I. 21.) Ökt. számú határozat:
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Érmelléken
kialakított iparterület biztonságos út- és közmű kiépítése érdekében a 0800/11 és 0800/16
hrsz-on nyilvántartott ipari park besorolású és Szeghalom Város Önkormányzatának
tulajdonát képező telkeket átminősítteti út- és közműterületté (közterületté).
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az átminősítéssel kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg, melynek alapján a Földhivatal a változásokat átvezeti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester
Macsári József polgármester: Megállapítja, hogy bejelenteni való nincs. Megköszöni a
megjelentek részvételét és a rendkívüli ülést lezárja.

K.m.f.

Macsári József
polgármester

Dr. Pénzely Erika
jegyző

