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Kész(ilt: Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő—testületének 2014. június 23—ánmegtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Az ülés helye: Mezőherény, Városháza 15. sz. terme.

Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Szekeres Józsefné alpolgármester, Barna Márton,
Dr. Burján Katalin, Dehreczeni Gábor, Halász Ferenc, Harmati László, Kovács
Lászlóné, Kürösi Mihály, Mezeiné Szegedi Erzsébet, Nagy Sándor képviselők.

Távolmaradt az ülésről Kovács Edina képviselő (távolmaradását bejelentette).

Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, valamint Baksai Ágnes
jegyzőkönyvvezető.

Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a rendkívüliülés leUolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 Íős képviselő-testület tagjai közül 11 Uőjelen van.

Ismertette, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Baksai Ágnest bízta meg a jegyző.

Siklósi István polgármester a meghívóban megjelölt napirend megtárgyalását kérte. Arendkívüli ülés tartását rövid határidő indokolja.

A képviselő-1estület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

240/2014.(VL23.)sz. határozat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjétaz alábbiak szerint fogadta cl:
- Mentőállomás kötelezettségvál lal ási megállapodás.

Mentőállomás kötelezettsévállaIási meálIapodás

Siklósi István polgármester ismertette az írásos előterjesztést. A mezőberényi mentőállomásépítési engedélye 2014. június 29-el lejár, amennyiben addig az időpontig a kivitelezés nemkezdődik meg, úgy az építési engedély hatálya lejár, újra kell engedélyezni, amelynekidőtartama legalább 120 nap. Ez azt jelenti, hogy újabb, legalább négy hónappal csúszik amegvalósítás.
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A kapott infonnációk alapján a kivitelező kiválasztása közheszerzés keretében folyamatban

van, de június 29—ig biztosan nem ejeződik he, így a munkálatokat sem tudja a nyertes

kivitelező megkezdeni. Ennek a helyzetnek az áthidalására a mentőszolgálat projekt Felelősei

a leírt kötelezeuségválialást találták ki, amelynek több körön lefolytatott egyeztetés utáni

szövegét az előterjesztés tartalmazza. Komoly aggályok is felmerültek, de a leírtak alapján

személy szerint így aláírná a mentőállomás kivitelezésének megkezdéséhez szükséges

háromoldalú “Kötelezettségvállalás—t. Azt nem szeretné, hogy az önkormányzatot

hibáztassák, ha nem valósul meg a mentőállomás kivitelezése. A Felelős műszaki vezetővel a

Pro-Construció 91” Kft-nek kell egyezkednie. Véleményt kért.

Kovács Lászlóné képviselő leszögezte, a mentőállomás megvalósításáért mindent meg kell

tenni.

Harmati László képviselő kiemelte, a ‚kivitetezés” nem az épület felhúzását jelenti az

önkormányzat részéről, hanem csak a talaj előkészítését.

Körösi Mihály képviselő is egyetértett azzal, hogy a legmininiálisabb munkái végezze cl az

önkormányzat annak érdekében, hogy cl tudjon indulni majd a munka.

gySándor képviselő az esetleges következményekről érdeklődött.

Siklósi István polgármester véleménye szerint, mivel kivitelezőként nem szerepel az

önkormányzat, a felelősség sem lehetne áthárítható.

Több hozzászólás nem hangzott cl.

Siklósi István polgármester Felolvasta a határozati javaslatokat, kérte azok elfogadását.

Kovacs Laszlone kepvíselo az 1. sz. hatarozati javaslatha kerte heirni ‚.a mento allomas

megvalosulasa erdekeben meghatarozast is.

Siklosi lstvan polgarmester a modositas beepitesevel bocsatotta szavazasra a hatarozati

javaslatokat

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

241/2014.(VI.23.)sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István

polgármestert a mezőberényi mentőállomás kivitelezésének megkezdéséhez szükséges
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hái-omoldalú ‘Kötelezettségvállalás’ aláírására. A felhatalmazást annak tudatában adja meg,
hogy tisztában van azzal, hogy az önkormányzat sem kivitelezői, sem e—építési napló
vezetésére jogosítványokkal nem rendelkezik. A kötelezettséget keletkeztető megállapodást
kizárólag a mezőherényi mentőállomás kiemelten közérdekű volta miatt, annak
megvalósulása érdekében vállalja.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal

A képviselő—testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

242/20 14.(Vl.23.)sz. határozat:
Mezőherény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi mentőállomás
kivitelezési munkáihoz 2014. június 26 - július 24. közötti időben keletkezett költségek -

kitűzés, földmunkákhoz kapcsolódó és előre nem látható költségek — finanszírozására
maximum 250.000,- Ft keretet biztosít a 2014. évi költségvetés tartaléka terhére, azzal, hogy a
háromoklalú megállapodásban résztvevő Pro-Construció 9!” Kft-től semmilyen számlát nem
fogad be és kifizetést fllé nem teljesít.
Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Több bejelentés nem hangzott cl, a polgármester heljezettnek nyilvánította a rendkívüli
testületi ülést.

knJ.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző




