A képviselő-testület 2012. január 13-i rendkívüli ülésén hozott döntések:
1/2012. Kth.
1.
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Halasvíz Kft és
az Önkormányzat között létrejött Gazdasági Megállapodás (Ü.12./2004) Üzemeltetési szerződés 3. sz. mellékletének módosításához. Melyben a 2011. évre megállapított 165.000.000,-Ft
bérleti díjat 10.000.000,-Ft-tal csökkenti.
2.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a mellékletként csatolt Üzemeltetési
szerződés 3. sz. mellékletének aláírására.
(A szerződést terjedelmére tekintettel nem közöljük, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Titkárságán.)
2/2012. Kth.
1.
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó és pályázó a TIOP-3.4.2-11/1 számú és a „Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati felhívásra, bentlakásos intézmény korszerűsítésére pályázatot nyújtson be.
2.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 60.000 eFt költségű 100%-os támogatási intenzitású projekt utófinanszírozása miatt a pályázati munkálatokhoz (szakmai program készítése, engedélyes tervek készítése, pályázatírás, kiviteli tervek készítése, közbeszerzés lebonyolítása, műszaki ellenőr megbízása, nyilvánossági feladatok ellátása, projektmenedzsment biztosítása, könyvvizsgálói igazolás, egyéb hatósági díjak) szükséges 5.700 eFt pénzeszközt az
érintett önkormányzat a saját tulajdonában lévő ingatlanon történő fejlesztéshez, a társulás
pedig a beszerzésekhez biztosítja.
A projekt megvalósítása 2012. évben történik. A 3. pontban felsorolt ingatlan fejlesztéséhez
szükséges 5.700 eFT pénzeszközt a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató
Központ 2012. évi költségvetése terhére, Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2012. évi
működési támogatásából biztosítja.
Nyertes pályázat esetén az önkormányzat és a társulás külön megállapodásban rögzíti a
projekt megvalósításával kapcsolatos egyéb feltételeket.
3.
A Képviselő-testület hozzájárul az építési fejlesztésekhez és engedélyezi annak az építtető Halasi Többcélú Kistérségi Társulás által történő megvalósítását az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanon:
Kiskunhalas, Nefelejcs Szakosított Otthon, Nefelejcs u. 9., hrsz.: 3714
4.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 3. pontban
jelzett fejlesztendő épületet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás, mint pályázó rendelkezésére bocsátja legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig.
5.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a pályázatban szükséges adatok
pontosítására, dokumentumok aláírására.

