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Tisztelt Képviselő-testület!
Önök előtt ismeretes, hogy az „Összefüggő hálózati elérést biztosító külterületi kerékpárút építése
(Szeged-) Domaszék – Mórahalom - Ásotthalom között” című KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0003 jelű
pályázat kedvező elbírálásban részesült.
A projekt megvalósításában részt vesz Mórahalom Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető
valamint Domaszék Község Önkormányzata és Ásotthalom Község Önkormányzata, mint
konzorciumi tagok.
Szükségessé vált, hogy 2009. június 20-áig átadásra kerüljön Mórahalom Város Önkormányzatától
15.000.000,- Ft a projekt biztonságos megvalósításához. A konzorciumvezető felé az átvett
pénzeszközzel 2009. december 15-éig kell elszámolni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni, és az alábbi
határozatot meghozni:
_____/2009. (V.13.) KT határozat
Tárgy: A kerékpárút megvalósításához pénzeszköz átvétele Mórahalom Város Önkormányzatától
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület ú g y d ö n t hogy az „Összefüggő hálózati elérést biztosító
külterületi kerékpárút építése (Szeged-) Domaszék – Mórahalom - Ásotthalom között”
című KÖZOP-3.2.0/b-08-2008-0003 jelű pályázat keretén belül 15.000.000,- Ft
pénzeszközt átvesz a kerékpárút ásotthalmi nyomvonalának pályázati program
végrehajtása céljából.
2.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a polgármestert, hogy a pénzeszköz átvétellel

kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg, és f e l h a t a l m a z z a a
polgármestert és a jegyzőt pénzeszköz átadás-átvétel aláírására.
3.) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy az 1.) pontban meghatározott összeget
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.13.) rendelet soron
következő módosításakor vezesse át.
4.) A Képviselő-testület u t a s í t j a a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1.) pontban

meghatározott pénzeszköz terhére kifizetéseket eszközöljön és 2009. december
15-ig biztosítsa a 15.000.000,- Ft-tal történő elszámolást Mórahalom Város
Önkormányzata felé.
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Határidő: 2009. június 20.
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Mórahalom Város Önkormányzata
4.) Irattár
Ásotthalom, 2009. május
Petró Ferenc
polgármester

