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Jegyzőkönyv
Készült: Martonvásár Város Önkormányzata
szeptember 3-án megtartott soron kívüli üléséről

Képviselő-testületének

2013.

Az ülés helye: Martonvásár Város Geróts-terme
Az ülés kezdési időpontja: 7.30 órakor
Az ülésen megjelentek: Dr. Szabó Tibor
Gucsek István
Farkas Erzsébet
Horváth Bálint
Kuna Ferenc
Nemes József
Varga Ferenc

polgármester
alpolgármester
testületi tag
testületi tag
testületi tag
testületi tag
testületi tag

Távolmaradásukat jelezték: Szigeti Zoltán, Dr. Gyulay Gyula képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz: Dr. Szabó-Schmidt Katalin jegyző
Meghívottak: Miklósné Pető Rita aljegyző
Bíró László pénzügyi osztályvezető
Tóth Zoltán műszaki osztályvezető
Dr. Szabó Tibor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület
határozatképes, 7 fő testületi tag az ülésen megjelent. Javaslatot tett a napirendi
pontra, megállapította, hogy kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a
képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
161/2013. (IX. 3.) határozata
Napirendi pontok
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyalandó
napirendi pontot az alábbiak szerint fogadta el:
1.) nyilatkozat Erdőhát településrész csatorna beruházási költségeinek viselése
tárgyában a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0024 azonosító számú pályázathoz
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
Dr. Szabó Tibor: javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre, Gucsek István, a
jegyzőkönyv vezetőre Provoda Józsefné személyében. Megállapította, hogy kérdés,
hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-án megtartott rendkívüli üléséről
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvezető

3
Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
162/2013. (IX. 3.) határozata
Jegyzőkönyvvezető, hitelesítő
1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítésére Gucsek István képviselő személyét fogadta el.
2. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jegyzőkönyv
vezetésére Provoda Józsefné személyét fogadta el.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásnak határideje: azonnal
1. napirendi pont
Nyilatkozat Erdőhát településrész csatorna beruházási költségeinek viselése
tárgyában a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0024 azonosító számú pályázathoz
Dr. Szabó Tibor: Martonvásár Önkormányzata, Gyúró, Ráckeresztúr és Tordas
községekkel társulásban, a tervek elkészítésére elnyert KEOP pályázat
megvalósításával
egyidejűleg,
pályázatot
nyújtott
be
a
ráckeresztúri
szennyvíztisztítómű és a kapcsolódó hálózat korszerűsítésére és fejlesztésére.
Martonvásár kérésére – a kapcsolódó önerő egészének vállalása mellett - a pályázat
elkülönített elemeként jelent meg Erdőhát településrész bekapcsolása a rendszerbe,
mivel Martonvásárnak nincsenek meg a szükséges pénzügyi forrásai a projektelem
önálló megvalósításához. A pályázat a formai és tartalmi hiánypótláson megfelelt,
jelenleg a bíráló tisztázó kérdéseket tesz fel a pályázónak. A közreműködő szervezet
nyilatkozat megtételére szólította fel önkormányzatunkat 2013. szeptember
határidővel, melynek lényege, hogy nyilatkozni kell arról, hogy ha Martonvásár
Erdőhát külterületi településrész belterületbe vonás elhúzódik akkor a Társulás, mint
projektgazda ill. Martonvásár Önkormányzata vállalja-e a pályázathoz csatolt tervezői
költségvetés szerinti mintegy 154 mFt beruházási költséget és a járulékos költségek
arányos részét. A belterületbe vonás feltételrendszerének teljesülése kapcsán
kérdéses elemek merültek fel ezért megkerestük az Állami Főépítészt és a
Földhivatalt, mely szervek elvi állásfoglalásukban előzetes elvi kifogást nem
támasztottak. A főépítész nyilatkozatáról készült jegyzőkönyv az előterjesztés
mellékletét képezi, a Földhivataltól egyidejűleg szóbeli tájékoztatást kaptunk, amely
lényegében befolyásolhatja a pályázat elbírálását, akár az egész, négy települést
érintő projekt elutasításával is járhat, illetőleg a bíráló dönthet úgy, hogy nem
támogatja az Erdőhátat érintő projektelem megvalósítását vagy a nyilatkozat szerinti
vállaláshoz kötheti a projekt támogatását. A projektelem támogatása esetén, a
Támogatási szerződés aláírásával lényegében ugyanilyen tartalmú nyilatkozatot
tenne az önkormányzat/társulás, hiszen a vállalt projektcél hiányos vagy nem
határidőben történő megvalósítása többek között a kapott támogatás
visszafizetésével jár.
Az előzetes elvi állásfoglalásokban elhangzottakra, kérte a képviselő-testületet,
döntsön az elvárt nyilatkozat megadása tárgyában. Megállapította, hogy kérdés,
hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
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Martonvásár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
163/2013. (IX. 3.) határozata
Erdőhát településrész csatorna beruházási költségeinek viselése tárgyában a
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0024 azonosító számú pályázathoz adandó
nyilatkozatról
Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Főépítészi
Iroda és a Földhivatal 2013.09.02. napján kiadott előzetes elvi állásfoglalásával
összhangban - mely szerint Martonvásár-Erdőhát településrész KEOP-1.2.0/0911-2013-0024 azonosító számú pályázatban megfogalmazott projektcél szerinti,
a pályázatban meghatározott határidőben történő belterületbe vonásának
akadálya nem áll fenn - vállalja, hogy amennyiben Martonvásár–Erdőhát
külterületi településrész belterületbe vonása elhúzódik, akkor az önkormányzat
a belterületbe vont településrész pályázathoz csatolt tervezői költségvetés
szerinti beruházási költségét és a pályázatban benyújtott járulékos költségek
arányos részét viseli.
A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy további hozzászólás nem hangzott el,
megköszönte a képviselő-testület munkáját, jelenlétét és az ülés 8.20 órakor bezárta.
k.m.f

Dr. Szabó Tibor
polgármester

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző
Gucsek István
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenőrizte: Miklósné Pető Rita

Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-án megtartott rendkívüli üléséről
Készítette: Provoda Józsefné jegyzőkönyvezető

