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Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 28-án
megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről
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Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, a Képviselőtestület 8 fővel határozatképes. Martinovszky József képviselő jelezte, később érkezik. A mai
rendkívüli testületi ülésnek a szükségességét az indokolja, hogy a „Velencei-tó Kapuja”
projekttel kapcsolatban az Irányító Hatóság felé vállalt feladatait az Önkormányzatnak
teljesíteni kell.

Martinovszky József képviselő megérkezett az ülésre.

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: Ilyen a kivitelező kijelölését szolgáló közbeszerzési
eljárásnak az előkészítése, amelyhez kapcsolódik a mai napirendi pont, a tervellenőr
kijelölése és a Támogatási szerződés módosításával kapcsolatos feladatok is. A december 5-i
testületi ülésen a 10. számú Támogatási szerződés módosítási kérelmét elfogadták, amely a
jóváhagyott formanyomtatvány szövegének megfelelően beadásra került. A kiosztott anyagban
(1. sz. melléklet) leírta Csabina Zoltán projektmenedzser, hogy a Közreműködő Szervezet a
kérelem hiánypótlását írta elő. Az előző testületi ülés előterjesztési anyagában a projekt
megvalósulásának határidejére az elszámolási határidő vége került beírásra. Azt kérte az
Irányító Hatóság, hogy a fizikai befejezés időpontja kerüljön beírásra, ami 2012. december
31-e. Ez értelemszerűen azt is jelenti, hogy a projekt elszámolási határideje a fizikai befejezést
követő 90 napon belül, 2013 márciusában kell, hogy befejeződjön. Erről azért tájékoztatta a
Testület tagjait, mert 15 nap áll rendelkezésre a hiánypótlásra. Kérdezi, van-e valakinek
kérdése, észrevétele?
Kéri, aki a hiánypótlás benyújtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi, kézfeltartással
jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület a tájékoztatást 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta:

1
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határozata
szerződésmódosítási kérelemhez szükséges adatlap tartalmának módosításáról
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Velencei-tó Kapuja” projekt
folytatásához szükséges Támogatási Szerződés módosítási kérelmét is magában foglaló
adatlapot a tájékoztatás szerinti módosított tartalommal elfogadja, illetve a módosításról a
tájékoztatást tudomásul veszi.
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A december 14-i testületi ülésen felhatalmazást kapott a
Testülettől, hogy a tervellenőri feladatok ellátására ajánlatokat kérjen be. A beérkezett
ajánlatok elbírálására kerülne most sor. Mivel ez az Önkormányzat gazdasági érdekeit érinti,
zárt ülés megtartását kéri a „Tervellenőri ajánlatok bírálata” napirenddel.
Kéri, aki a zárt ülés tartásával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Megállapította, a Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének
251/2011.(XII.28.)
határozata
zárt ülés elrendeléséről
Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gazdasági érdekekre tekintettel zárt
ülést tart az alábbi napirenddel:
1.) Tervellenőri ajánlatok bírálata
Felelős:
Határidő:

Oláhné Surányi Ágnes polgármester
azonnal
***

Oláhné Surányi Ágnes polgármester: A nyílt ülést 15.10 órakor bezárja.
K.m.f.

Oláhné Surányi Ágnes
polgármester

dr. Papp Gyula Gábor
címzetes főjegyző
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