
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati  Hivatal  hivatalos  helyiségében  2016.  szeptember  29-én  16,00
órakor megtartott nyílt  üléséről.

Jelen vannak: Bárdos József Szabolcs polgármester, Bogyó József, Hajdu Gábor,  Dr. Szántai-
Kiss László, Szajlai Gábor, Orosz Lajosné képviselők.

Távol van: Udvari János képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Várnai Róbert jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos József Szabolcs polgármester: Köszöntötte a képviselőket a testület ülést megnyitotta,
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  6 fő jelen van. Ismertette az
ülés napirendi pontjait, kérte azok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. Gelej község szennyvízelvezetése, a szentistváni szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúlag  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontokat.

Elfogadott napirendi pontok:

1. Gelej község szennyvízelvezetése, a szentistváni szennyvíztisztító telep korszerűsítése 
     Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2. Időszerű feladatok megbeszélése

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1.  Gelej község szennyvízelvezetése, a szentistváni szennyvíztisztító telep korszerűsítése
     (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos József Szabolcs polgármester: Szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy ahhoz, hogy
Gelej településen megvalósulhasson a projekt keretében a szennyvízcsatorna hálózat



kiépítése,  a  Szentistván  község  közigazgatási  területén  lévő  –  Szentistván
nagyközség 1/1 tulajdonában lévő – szennyvíztelep korszerűsítése szükséges. 

A feladatok ellátása érdekében, a jogszabályi előírásoknak megfelelve, a támogatási
kérelem benyújtásához,  a  támogatási  szerződés  megkötéséhez  valamint  a  projekt-
előkészítési feladatok elvégzéséhez konzorciumi megállapodás megkötése szükséges 

A konzorciumi megállapodás 8. pontja értelmében a projekt megvalósítására a Felek
újabb konzorciumi együttműködési  megállapodást  kötnek majd,  amely részletesen
szabályozza a Konzorciumvezető és a Tagok jogait és kötelezettségeit, valamint az
együttműködés kereteit, a projekt megvalósítása során.
Megkérdezte  a  képviselőktől,  hogy  van-e  valakinek  hozzászólása  a  napirenddel
kapcsolatban? 

H o z z á s z ó l á s o k.

Orosz  Lajosné képviselő:  Támogatja  az  újabb  konzorciumi  együttműködési  megállapodás
megkötését.

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Megkérdezte  a  képviselőket,  hogy  aki  egyetért
konzorciumi  együttműködési  megállapodás  aláírásával, az  kézfelnyújtással
szavazzon.

A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő határozatát.

Mezőnyárád község Önkormányzatának a 38/2016.(IX.29.) Képviselő-testületi 
határozata

Tárgy: Gelej  község szennyvízelvezetése  és a Szentistván központú agglomeráció
szennyvíztisztító telepének fejlesztése.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  „Gelej
község  szennyvízelvezetése  és  a  Szentistván  központú  agglomeráció
szennyvíztisztító  telepének  fejlesztése”,  program  megvalósítása  érdekében  jelen
határozat  melléklete  szerinti  Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodást  köt  az
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal.

A Képviselő-testület felhatalmazza Bárdos József Szabolcs polgármestert a mellékelt
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, egyben a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns
dokumentumok a későbbiek folyamán önállóan elfogadja, aláírja.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal
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2. Időszerű feladatok megbeszélése
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Hozzászólás, bejelentés nem volt a képviselők részéről.

Több tárgy nincs, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Bárdos József Szabolcs Várnai Róbert
    polgármester                                                                                         jegyző
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	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag megtárgyalásra elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

