JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. február 12-én, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott soron kívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor János, Deákné
Domonkos Julianna, Balázs László, Mucsi András, Barkász Sándor, Rácz
Attila, Szalai László, Dr. Seres István képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Uhrin Anna aljegyző
Dr. Juhász Csilla jogász
Papp Gábor Békés Megyei Hírlap
Vad Péter Békés Tv
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Kálmán Tibor sportreferens
Sápi András intézményi referens
a Polgármesteri Hivatal munkatársai
meghívottak
Igazoltan távol:

Koppné Dr. Hajdu Anikó képviselő

Az ülés kezdésének időpontja:

16.14 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11
képviselőből 10 képviselő jelen van.
Javasolja, hogy új napirendi pontként kerüljön felvételre IV/6.-os sorszámmal „Főállású
polgármesterrel szemben kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása” tárgyú
előterjesztést. Javasolja, hogy a IV/4. sorszámmal tárgyalják meg a „Önkormányzati
képviselővel szembeni méltatlansági eljárás lefolytatása” tárgyú előterjesztést. Javasolja, hogy
a IV/5. sorszámmal tárgyalják meg a „Nem képviselő bizottsági taggal szembeni
méltatlansági eljárás lefolytatása” tárgyú előterjesztést. Javasolja, hogy a IV/4. - IV/6.
sorszámú előterjesztéseket zárt ülésen tárgyalják meg.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő
A képviselő-testület 10 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2015. (II. 12.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2015. február 12-i ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Napelemes pályázati beruházás Békés városban
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Partnerségi terv elfogadása

Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

3. Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület kérelme
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
4. Önkormányzati képviselővel szembeni méltatlansági eljárás lefolytatása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
5. Nem képviselő bizottsági taggal szembeni méltatlansági eljárás lefolytatása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
6. Főállású polgármesterrel szemben kezdeményezett összeférhetetlenségi eljárás
lefolytatása
Zárt ülésen
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Napelemes pályázati beruházás Békés városban

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést amelyet agyhangú igennel támogatott.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2015. (II. 12.) határozata:
I.
1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program
KEOP-2014-4.10.0/N kódszámmal „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati
kiírásra az alábbiak szerint:
1.1. A megvalósítási helyszínek pontos címe:
a. 5630 Békés, József Attila u. 5. sz., 2339 hrsz.
b. 5630 Békés, Kőrösi Csoma Sándor u. 14., 1265 hrsz.
c. 5630 Békés, Jantyik u. 23-25. sz., 5612/A/1, 5612/A/3, 5612/A/4, 5612/B/1
hrsz.-ok
d. 5630 Békés, Rákóczi u 8. sz. alatti iskola, 52. hrsz.
e. 5630 Békés, Szánthó A. u. 3. sz., 6898 hrsz.
1.2. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó 120 millió forint – bruttó 150
millió forint értékhatár közötti.
1.3. A pályázat 100 %-os támogatottságú, ezért saját erő biztosításáról nem rendelkezik a
Képviselő-testület.
II.
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1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
KEOP-2014-4.10.0/N pályázat vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési
szabályzata rendelkezéseinek megfelelően eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg,
beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben megállapodjon, az Önkormányzat
képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati
dokumentáció összeállítását kezdje meg, a pályázat benyújtásához szükséges
jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Partnerségi terv elfogadása

Írásos előterjesztés és kiegészítés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f)
pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és a kiegészítés szerint elfogadásra javasolta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a kiegészítés szerint előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2015. (II. 12.) határozata:
1. Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a
településrendezési eszközeit.
2. Békés Város Önkormányzata elkészítteti a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően Békés Város
Településfejlesztési Koncepcióját.
3. Békés Város Önkormányzata elkészítteti a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően Békés Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiáját.
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
határozat 1. sz. mellékletének megfelelően - elfogadja az
Integrált
Településfejlesztési
Stratégia
kidolgozásához
kapcsolódóan Békés Város Partnerségi Tervét azzal a
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kiegészítéssel, hogy azt alkalmazza a Településfejlesztési
Koncepció megalkotása során is.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület kérelme

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2015. (II. 12.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy a Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület (5630 Békés,
Csabai utca 9., képviseli: Urkomné Veres Ilona elnök) részére
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 431/2014.
(XII.8.) határozata alapján nyújtott 5.000.000 Ft (azaz ötmillió
forint) összegű visszatérítendő támogatással összefüggő a
természetben a békési 0752/18. hrsz. I.1. ssz. alatt 4152 m2
területtel felvett kivett tanya, valamint 3.0740 m2, 65,32 AK,
legelő (földrészlet összes területe 3.4892 m2, 65,32 AK)
megjelölésű ingatlant terhelő bejegyzett jelzálogjogot, az Endrőd
és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott hitel és járulékai
mértékéig terjedő a békési 0752/18 hrsz-ú ingatlanra bejegyzendő
jelzálogjog
az
ingatlan-nyilvántartásban
Békés
Város
Önkormányzatát a rangsorban megelőzze.
2. Békés
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
polgármesterét
a
ranghely-változtatással
kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, aláírására.
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 59/2015. (II. 12.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az
ülésterem elhagyására.
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.
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Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a hivatal munkatársai munkáját,
a képviselő-testület nyilvános ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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