JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. május 20-án, a Polgármester Hivatal
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli n y í l t üléséről.
Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Mészáros Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó,
Mucsi András, képviselők

Jelen vannak:

Tárnok Lászlóné jegyző
Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Barna Barbara Műszaki Osztály osztályvezető helyettese
Dr. Szöllősi Bernadett jogász
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Koszecz Sándor Kecskeméti Gábor Kulturális Központ igazgatója
Az ülés kezdésének időpontja:

16.00 h

Igazoltan távolmaradtak:

Barkász Sándor, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila
Szalai László képviselők

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése határozatképes, mivel
a 11 képviselőből 7 képviselő jelen van. A mai rendkívüli ülés összehívását a meghívóban
indokolták.
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
167/2014. (V. 20.) határozata:
A képviselő-testület a 2014. május 20-i rendkívüli nyílt ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Jantyik u. 5. épület felújítására pályázat benyújtása
Előterjesztő:
Határidő:
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

azonnal
Izsó Gábor polgármester

1. napirendi pont:

Jantyik u. 5. épület felújítására pályázat benyújtása

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, és
egyhangúlag elfogadásra javasolta az írásos kiegészítés szerinti határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2014. (V. 20.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be az EGT Finanszírozási Mechanizmus
2009-2014 PA16 Városi épített örökség megőrzése
Kódszám: HU07PA16-A1-2013 felhívásra a Békés, Jantyik
Mátyás utca 5. sz. ingatlan felújításával. A felújítási költség
összesen bruttó 280.354.310,-Ft, a 95%-os mértékű
igényelt támogatás bruttó 266.336.594,-Ft, az 5% saját erő
mértéke bruttó 14.017.716,-Ft. A saját erő összegét az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.
17.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének II. 1.
(fejlesztési célú pályázatok önereje) sorában biztosítja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy május 24-én, szombaton
Vésztőn lesz a Püski Sándor szobor avatása, amelyre a képviselő-testület is meghívást kapott.
Mint ismeretesen, korábban 200 ezer Ft-ot biztosított a képviselő-testület is a szobor
létrehozásához. Kéri, hogy a képviselők jelezzék részvételi szándékukat az utazás
megszervezése miatt.
Mivel további napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselők munkáját, a
testület rendkívüli nyílt ülését befejezettnek nyilvánítja.
K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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