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a
Kistelek Képviselőtestülete
2012. szeptember 14-én tartott
soros ülésének határozatairól

Határozatok száma

Határozatok tárgya

170/2012. (IX.14.) sz. határozat

napirend

171/2012. (IX.14.) sz. határozat

DAOP-3.1.2/A-11-2011-0003
kapcsolatos döntés meghozatala

172/2012. (IX.14.) sz. határozat

járási hivatalvezető személyére javaslat

173/2012. (IX.14.) sz. határozat

haszonbérleti szerződés jóváhagyása

174/2012. (IX.14.) sz. határozat

szerződés módosítás

számú

pályázattal

Jegyzőkönyv

mely készült Kistelek Képviselőtestület 2012. szeptember 14. napján megtartott 9. sz. soros (nyílt)
üléséről.
Jelen vannak:
Nagy Sándor
Darabos Gábor
Csányi József
Horváth János
Dr. Hajdú Imre István
Dr. Pálinkás Pál
Kucsora Lajosné
Szabó Sándor
Csányiné dr. Bozsó Barbara

a testület elnöke
a testület tagja
a testület tagja
a testület tagja
a testület tagja
a testület tagja
a testület tagja
a testület tagja
mb. jegyző

Nagy Sándor: Köszöntöm a megjelenteket és megállapítom, hogy a testület határozatképes.
Javaslom, hogy szavazzunk a napirendről, aki a napirendi pontokkal egyetért kérem kézfelemeléssel
jelezze.
A testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirend tárgyalását fogadta el.
170/2012. (IX.14.) sz. határozat
A Képviselőtestület Nagy Sándor elnök javaslatára az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el:
1. DAOP-3.1.2/A-11-2011-0003 számú
alapdokumentumok jóváhagyása
2. járási hivatalvezető személyére javaslat
3. haszonbérleti szerződés jóváhagyása
4. szerződés módosítás
5. egyebek

pályázattal

kapcsolatos

döntés

meghozatala

Erről a polgármester, a jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak.
ad.1.
DAOP-3.1.2/A-11-2011-0003
számú
alapdokumentumok jóváhagyása

pályázattal

kapcsolatos

döntés

meghozatala

Nagy Sándor ismerteti az előterjesztést.
Nagy Sándor: Úgy látom nincs hozzászólás, akkor javaslom szavazzunk a határozati javaslatról, aki
egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
Ezek után a társulás 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
171/2012. (IX.14.) sz. határozat
A Képviselőtestület megtárgyalta a DAOP-3.1.2/A-11-2011-0003 számú „Kistelek kelet-nyugat
irányú kerékpárút kialakítása” elnevezésű pályázat ÁFA emelkedés kapcsán jelentkező önerő

növekmény tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Kistelek Város Képviselőtestülete a DAOP-3.1.2/A-11-2011-0003 számú „Kistelek kelet-nyugat
irányú kerékpárút kialakítása” elnevezésű pályázat kapcsán jelentkező az ÁFA emelkedés miatt
megemelkedett 16.060.550,- Forintos önerő összegét biztosítja a projekt lebonyolításához.

Erről a Polgármester, a Jegyző, a Kabinet és a Pénzügyi Csoport jegyzőkönyvi kivonaton értesítést
kapnak.
ad.2.
járási hivatalvezető személyére javaslat
Nagy Sándor: Tegnap volt egy politikai egyeztetésem arra vonatkozólag, hogy kit javaslok a járási
hivatal vezetőjének és az oktatási intézmény vezetőjének. Nem szeretném politikai színtérre
helyezni ezt a dolgot. Darabos Orsolyát javaslom a járási hivatal vezetőjének, az oktatási vezetőnek
pedig Faragó Klárát. Szeretném ha megerősítenénk azt a dolgot, hogy a kisteleki általános iskola
továbbra is önkormányzati fenntartású iskola legyen, így akarjuk tovább működtetni. Erre kérnék
szavazást is, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
Ezek után a testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
172/2012. (IX.14.) sz. határozat
A Képviselőtestület megtárgyalta Nagy Sándor szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

Kistelek Város Képviselőtestülete a Kisteleki Általános Iskolát a továbbiakban is önkormányzati
fenntartású iskolaként kívánja tovább működtetni.

Erről a Polgármester, a Jegyző, a TKI Közoktatási és Gyermekjóléti Intézmény jegyzőkönyvi
kivonaton értesítést kapnak.
ad.3.
haszonbérleti szerződés jóváhagyása
Nagy Sándor ismerteti az előterjesztést.
Nagy Sándor: Úgy látom nincs hozzászólás, akkor javaslom szavazzunk. Aki az előbb
elhangzottakkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
Ezek után a társulás 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
173/2012. (IX.14.) sz. határozat
A Képviselőtestület megtárgyalta a „DAOP-2.1.1/I-12 Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak

fejlesztése a konvergencia régiókban „Hungaromed Hotel és Komplementer Gyógyászat
létrehozása Kistelek” pályázattal kapcsolatos Haszonbérleti szerződés jóváhagyása” tárgyú
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező
haszonbérleti szerződés aláírására.
Erről a Polgármester, a Jegyző, Vadaszán Terézia jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak.
ad.4.
szerződés módosítás
Csányiné dr. Bozsó Barbara ismerteti az előterjesztést.
Nagy Sándor: Úgy látom nincs hozzászólás, akkor javaslom szavazzunk. Aki az előbb
elhangzottakkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
Ezek után a társulás 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
174/2012. (IX.14.) sz. határozat
A Képviselőtestület megtárgyalta a „szerződés módosítás” tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:

A Képviselőtestület a 153/2012. (VIII.01.) sz. határozatának melléklete helyett jelen határozat
mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására hatalmazza fel a polgármestert.
Erről a Polgármester, a Jegyző, a Pénzügyi Csoport, Dr. Bitó Tibor ügyvéd jegyzőkönyvi kivonaton
értesítést kapnak.

Nagy Sándor: Úgy látom nincs több kérdés, az ülést bezárom, köszönöm a részvételt.
kmf.

Nagy Sándor
testület elnöke

Csányiné dr. Bozsó Barbara
mb. jegyző

