
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. január 17-én, a Polgármester Hivatal 

Kistanácskozó termében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli  n y í l t   üléséről.  

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 

Mészáros Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, Mucsi András, 

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

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Uhrin Anna aljegyző 

 Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője  

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Szöllősi Bernadett jogász   

    

Az ülés kezdésének időpontja: 16.00 h 

 

Igazoltan távolmaradtak:  Vámos László, Barkász Sándor 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 9 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: 9 fő. 

   

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2014. (I. 17.) határozata:  

A képviselő-testület a 2014. január 17-i rendkívüli ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Ivóvízminőség-javító programmal BM EU Önerő Alapra pályázat 

benyújtása  

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

2. Pályázat benyújtása hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

fejlesztéséhez 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

Határidő:   azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester  
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1. napirendi pont: Ivóvízminőség-javító programmal BM EU Önerő 

Alapra 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.   

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja 

az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 

   

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2014. (I. 17.) határozata:  

 

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 370/2013.(X. 17.) Kt. 

számú határozatát– a határozat módosítással nem érintett pontjának a változatlanul hagyása 

mellett - az alábbiak szerint módosítja: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-

javító Program” című támogatott nagyprojekt önerejének igazolását, az alábbiak szerint: 

1. A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: Békés Megyei 

Ivóvízminőség-javító Program 

2. Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 

3. A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye 

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás  

5. A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az 

1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása] 

megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási 

szerződés 2. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A támogatás 

mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,445729%–a, de legfeljebb 

33.662.749.515,- Ft.  

6. A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen: 

4.397.595.394,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat 

önkormányzat a BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.  

II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, 

hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító számú projekt Békés Város 

Önkormányzatára eső önrész összegét az Önkormányzat 2014. és a 2015. évi 

költségvetésében az alábbiak szerint elkülöníti: 

 
Az önkormányzatra jutó 

összes saját forrás (forint) 

2014. év 

(forint) 

2015. év 

(forint) 

Békés Város 

Önkormányzata 
293 319 613 102 841 887 190 477 726 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 
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2. napirendi pont: Pályázat benyújtása hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás fejlesztéséhez 

 

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 a most kiosztott írásos kiegészítésben szereplő határozati 

javaslatot.  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Kérdése, hogy új, vagy használt gépjármű beszerzéséről van-e 

szó?  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: Egy használt gépjármű beszerzéséről van szó, mely a 

használtautó.hu weboldalon található. Mivel közbeszerezési eljárást kell kiírni, ezért a 

kiegészítés szerint ezzel egyenértékű paraméterekkel rendelkező célgép is szóba jöhet. 

Szakértők szerint nagyon kedvező ez az ár.    

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 

bocsátja az írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslatot.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2014. (I. 17.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 

Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt 2013. évi 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati 

felhívásra „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás” céllal. A 

beszerezni kívánt jármű egy Mercedes-Benz Atego 1318 - 

HARD PRESS F 10-I típusú, tömörítős rendszerű 

hulladékgyűjtő jármű vagy azzal egyenértékű 

paraméterekkel rendelkező célgép. Az igényelt támogatás 

mértéke 27.950.000,-Ft, a támogatás intenzitása 100 %, 

ezért önerőt nem kell biztosítani. 

Határidő: Pályázat beadására 2014. január 20. 

Felelős: 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        Tárnok Lászlóné 

 polgármester                 jegyző  


