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Polg丘r V去ros Onkomanyzat 1 999. evben szemyviz-CSatOma b6vit6s beruhazdst va16sitolt meg

a telepiilesen, melyhez kapcso16d(5an az erintett lakossag az 6ner6t Fundamenta LTP-6n

keresztiil biztositotta.

A harom telepules　- Polgar, Tiszagyuk血aza, ttitikos- lakossagat 6rint6 mintegy 3200 db

SZerZ6deshez kapcso16d6 kiutaldsok megt6巾6ntek, kiveve 18 db, 6rc琉s6des alatt al16,

k誼ezethet6 egyenleggel rendelkez6 s乙erz6d6st. A z岳rolt LTP szerz6desek jogosultja minden

esetben Polgar V紅os Onkominyzata, a benlhazas kivitelez6s6t v6gz∂, geSZtOr 6nkominyzat

volt.

A szerz6desenkenti zarolas 6sszege 223・380 Ft, a kifizetend6 egyenleg l.323.850 Ft.

A kiutalas az engedm6nyes - Polg各r Valos Onkormdyzata - r6sz6re nem teUes親hetett, mivel

az 6r6k6s6des a torvenyes 6r6k6s vagy 6r6k6s6k iesz6r6】 nem kerult rendez6sre.

A fenti 6sszegre az 6nkomanyzat jogosult, melynek kiutalas社lOZ a Kさpvise16-teStuleti

haぬrozat meghozatala szckseges a hatむozati javaslatban leinak szerinti tartalommal・

Az erintett szerz6d6sek az al各bbiak二

3203937;3204093;3204重02;3221681 ;3221714;3234285;32343う5;3234513;3234514;323471 8;

3234979;3234989;3235303;3235547;323S548;3之3761 7;3237874;3237886.

A kiutaland6　6sszegb61 Polgar Varos　6nkominyzatat　869.381 Ft,巾tikos K6zseg

OnkomahyZatat 3 70.606 Ft, Tjszagyulahaza‾K6zs6g Onkominyzatat 83.863 Ft illeti meg.

K5rem a Tisztelt K6pvise16-teS餌letet az e16te互eszt6s megtdrgyalasdra, javaslataival t6rtch6

kieg6szit6s6re 6s a haぬrozati javaslat elfogad各s紅a.
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Hatirozati javaslat

…I2016. (VII. 21.) sz. hatarozat

Polgar Varos Onkormanyzatanak Kepvise16-teStulete megtargyalta∴∴a SZemyViz-

CSatOmaha16zat beruhaz各shoz kapcso16d6 LTP-SZerZ6desekr6l sz616 d6nt6s meghozataldr6l

SZ616 javaslatot es az al創)bi hat各rozatot hozta:

1. A Kepvise16-teStulet a Polgdr Varos 6nkominyzatat, mint engcdm6nyest megillet6

3203937;3204093;3204102;3221 681 ;3221 714;3234285;3234355;323451 3;3234514;

3234718;3234979;3234989;3235う03;3235547;3235548;323761 7;3237874;3237886

SZ如ld Fundamenta LTP. szerz6desekhez kapcsol《id6an nyilatkozik arr6l, hogy az

erintet=akos az 6rdekelts6gi hozz$inll各st nem fizette meg言gy a vele szembeni

k6vete16s jelenleg is femall.

2. A Kepvise16-teStlilet elfogadja, hogy a zまrolt 6sszeg Fundamenta-Lak各skass乙a Zrt

r6szer6l az elhunyt jogin j6v細u言ogsze誼en ig6nyelt a11ami tinoga屯ssal kertil

klfizetesre.

3. A K6pvise16-teSttilet d6nt6sevel kijelenti, hogy az allani tamogat各ssal kapcsolatban az

弧ik6s6k reszer61 a Fundamenta-Lak各skassza Zrt. feIe beny巾tott esetleges rcklamdei6t

6s igchyeket az 6r6k6s6kkel rendezi, aZ ebb親ered6 ig6nyek kielegites6t vallaUa

4. A Kepvise16-teStiilet felhivia a polg各mestert, hogy a d6nt台sr61 6rtesftse a Fundamenta-

Lak各skassza Zrt.-t.
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