JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. március 13-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, Barkász Sándor, Balázs László,
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó,
Szalai László képviselők

Jelen vannak:

Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Uhrin Anna aljegyző
Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője
Barna Barbara Műszaki Osztály osztályvezető helyettese
Dr. Szöllősi Bernadett jogász
Mester Péter bizottsági tag
Az ülés kezdésének időpontja:

17.00 h

Igazoltan távolmaradtak:

Rácz Attila képviselő

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 10 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: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2014. (III. 13.) határozata:
A képviselő-testület a 2014. március 13-i rendkívüli nyílt ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Jantyik Mátyás mellszobrának elkészítésére pályázat benyújtása
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

2. A LISZ Kft. BKSZ Kft-be történő beolvadása miatti döntések
meghozatala
Előterjesztő:
Határidő:
Felelős:

Izsó Gábor polgármester

azonnal
Izsó Gábor polgármester

1. napirendi pont:

Jantyik Mátyás mellszobrának elkészítésére pályázat
benyújtása

Írásos előterjesztés 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 előterjesztett határozati javaslatot.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: A bizottság is
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
BARNA BARBARA osztályvezető helyettes: Szóbeli kiegészítésében helyesbíti az
előterjesztett határozati javaslatot, mivel abba számítási hiba csúszott, ezért az alábbiak
szerint javasolja elfogadásra: A bekerülési költség bruttó 4.000.000,- Ft, az igényelt
támogatás mértéke bruttó 2.800.000,- Ft, a saját erő mértéke változatlanul bruttó 1.200.000,Ft.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Mester Péterrel, a Városvédő és Szépítő Egyesület elnökével
beszélgettek, és tudomására jutott, hogy Jantyik Mátyásnak a Parlamentben is vannak
festményei. Ez kimaradt az előterjesztésben foglalt felsorolásból, de javasolja, hogy majd a
beadandó pályázatba ezt is foglalják bele.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Egyetért a fenti javaslattal. Mivel további kérdés, észrevétel
nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot a Barna Barbara
osztályvezető helyettes által szóban előterjesztett helyesbítés figyelembevételével.
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
67/2014. (III. 13.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Vizuális Művészetek Kollégiuma
Nyílt Pályázati felhívására Jantyik Mátyás mellszobrának
elkészítése céljával. Azonosító száma: A2005/N4625,
altéma kódszáma: 3974/260. A bekerülési költség bruttó
4.000.000,-Ft, az igényelt támogatás mértéke bruttó
2.800.000,-Ft, a saját erő mértéke bruttó 1.200.000,-Ft. A
saját erő összegét az Önkormányzat a 2014. évi
költségvetéséről szóló 3/2014.(II. 17.) sz. rendelet 5. sz.
melléklet II. 5. pontjában biztosítja.
Határidő:
Felelős:

Pályázat benyújtására 2014. március 17.
Izsó Gábor polgármester
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2. napirendi pont:

A LISZ Kft. BKSZ Kft-be történő beolvadása miatti
döntések meghozatala

Írásos előterjesztés 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 előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel 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
68/2014. (III. 13.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy:
1. a LISZ Kft. beolvadással egyesüljön a Békési Kommunális és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal, és az egyesüléssel létrejövő társaság formája korlátolt
felelősségű társaság legyen.
.
2. a beolvadás után a beolvadó LISZ Kft. szűnjön meg, míg a befogadó BKSZ Kft.
legyen a jogutód gazdasági társaság.
3. a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezet fordulónapja 2013. december hó 31. napja.
4. a hitelesítő könyvvizsgálói feladatokra megbízást ad a TAK-AUDIT Könyvvizsgáló
és Tanácsadó Kft-nek (6723 Szeged, Tabán u. 27/B. fsz. 4.) Born Valéria (5600
Békéscsaba, Dózsa György u. 18. II. 20. szám) független könyvvizsgáló személyében.
5. megbízza a LISZ Kft., valamint a BKSZ Kft. ügyvezetőjét az átalakulási terv,
valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges vagyonmérleg tervezet, a
vagyonleltár tervezet, az egyesülési szerződés és a jogutód jogi személy társasági
szerződés módosítása elkészítésével.
Határidő:
Felelős:

2014. május 31.
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: 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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