
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. január 18-án, a Városháza Kistermében 

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

 

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

 Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó, 

 Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila képviselők  

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Bimbó Mária mb. aljegyző 

 Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője  

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Uhrin Anna jogász  

 Papp Gábor Békés Megyei Hírlap 

  

Az ülés kezdésének időpontja: 16.45 h 

 

Igazoltan távolmaradt:  Vámos László és Szalai László képviselők 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel a 11 

képviselőből 9 képviselő jelen van. A mai rendkívüli ülés összehívását a meghívóban jelezték.  

 

Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását.  

 

Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi 

javaslatot.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2013. (I. 18.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2013. január 18-i 

rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Magyarország – Románia határon átnyúló Együttműködési 

program 2007-2013HURO/1101/002/1.2.1. sz. pályázattal 

kapcsolatos előfinanszírozási igény 

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

2. KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B energetikai 

fejlesztési célú pályázatok beadása   

Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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1. napirendi pont: Magyarország – Románia határon átnyúló Együttműködési 

program 2007-2013HURO/1101/002/1.2.1. sz. pályázattal 

kapcsolatos előfinanszírozási igény  

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

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

bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.   

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2013. (I. 18.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 

Békési Kistérségi Társulás Magyarország-Románia 

határon átnyúló Együttműködési program 2007-2013 

HURO/1101/002/1.2.1. sz. projektje 

előfinanszírozásához, Békés Város Önkormányzatát 

érintő, összesen 35 520 000 Ft (azaz harmincötmillió-

ötszázhúszezer forint) összegű előfinanszírozási 

összeget, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 

biztosítja, azzal, hogy a Békési Kistérségi Társulás 

köteles a projekt megvalósítása során lehívott, és 

számára ténylegesen kifizetett támogatási összegek 

megérkezését követően megkapott támogatási 

összegből a Békés településre eső részt visszafizetni. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére és aláírására.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

2. napirendi pont: KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B energetikai fejlesztési 

célú pályázatok beadása 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében felhívja a képviselők figyelmét, hogy 

kiosztásra került egy írásos kiegészítés az előterjesztéshez, és az abban szereplő határozati 

javaslatokat kéri figyelembe venni, ugyanis ma kapták meg a pontos adatokat, hogy melyek 

azok a paraméterek, amelyeket az eredeti előterjesztésben korábban felvázolt épületek és 

létesítmények energetikai korszerűsítéséhez figyelembe kell venni. Ez alapján tettek 

javaslatot, hogy melyek férnek bele azokba a paraméterekbe, amelyek alapján a pályázatok 

elbírálása történik. A Pénzügyi Bizottság ennek megfelelően tárgyalta az előterjesztést. 

Megkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.   

 

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és a 

most kiosztott írásos kiegészítésben szereplő határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadásra 

javasolta az alábbiak szerint: Az I. pontot változtatás nélkül, a II. pontban a 2. variációt, a III. 

pontot változtatás nélkül javasolja elfogadásra a bizottság.   
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MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő: Ha a Sportcsarnok kerülne felújításra, a vízmelegítéshez 

nem lehetne a kollektorhoz napelemet betenni?  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: A szakemberek szerint a melegvíz-ellátásnál a napkollektoros 

hatékonyabb, mint a napcellás. Alapvetően a kondenzációs gázkazán állít elő melegvizet, a 

napkollektor csak rá fog segíteni, mint például a világításra.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, 

hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően fogadják el a határozati javaslatokat. 

Elsőként szavazásra bocsátja a kiegészítésben szereplő határozati javaslat I. pontját.    

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2013. (I. 18.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 

Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai 

fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 

KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati kiírásra a 

- Polgármesteri Hivatal főépület Békés, Petőfi u. 2. sz., 

- Polgármesteri Hivatal konyha Békés, Petőfi u. 2. sz., 

- Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Békés, Piactér 

3. sz., 

- Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2. sz. Bölcsőde 

Békés, Bajza u. 1. sz., 

- Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 3. sz. Bölcsőde 

Békés, Rákóczi u. 16. sz., 

- Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Korona Óvoda 

Békés Korona u. 1. sz., 

- Reményhír Intézményfenntartó Központ Epreskerti 

Óvoda Békés, Móricz Zs. u. 44. sz., 

- Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 

Rendelőintézet II. sz. Telephelye Békés, Vásárszél u. 

2. sz., 

- Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános 

Iskola, Óvoda és Kollégium Karacs Teréz 

Intézményegység Alsó tagozat Békés, Rákóczi u. 8. 

sz., 

épületenergetikai fejlesztésekkel. 

2. A beruházás bruttó bekerülési költsége 323 297 527,-Ft, 

a megpályázott támogatás bruttó 274 802 897 -Ft, az 

összköltség 85 %-a. 

A pályázathoz szükséges 15 % saját erőt, bruttó 

48 494 630,-Ft-ot Békés Város Képviselő-testülete az 

elkülönített számlán lévő pályázati céltartalékból biztosítja. 

Határidő:  pályázat beadási határideje: 2013. január 21. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a kiegészítésben szereplő határozati 

javaslat II. pontját a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően a 2. variáció szerint.  

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2013. (I. 18.) határozata:  

 

1. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 

Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai 

fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 

KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati kiírásra a 

- Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ Spotcsarnok Békés, Jantyik u. 23-25. sz. 

épületenergetikai fejlesztéssel megújuló energiaforrás 

hasznosítással kombinálva. 

 

2. A beruházás bruttó bekerülési költsége 182 750 456,-Ft, 

a megpályázott támogatás bruttó 155 337 887 ,-Ft, az 

összköltség 85 %-a. 

A pályázathoz szükséges 15 % saját erőt, bruttó 

27 412 569,- Ft-ot Békés Város Képviselő-testülete az 

elkülönített számlán lévő pályázati céltartalékból biztosítja. 

 

Határidő:  pályázat beadási határideje: 2013. január 21. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a kiegészítésben szereplő határozati 

javaslat III. pontját. 

 

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

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (I. 18.) határozata:  

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy 

a KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B pályázatok 

vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és 

Polgármesteri Hivatalának közbeszerzési szabályzatának 

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 a Polgármestert, 

hogy a KEOP-2012-5.5.0/A és KEOP-2012-5.5.0/B 

pályázati dokumentáció, pályázati dokumentációk 

összeállítását kezdje meg, a pályázat, pályázatok 
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benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, 

adja ki. 

 

Határidő:  pályázat beadási határideje: 2013. január 21. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a 

képviselők munkáját, a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárja.  

 

 

K. m. f.    

 

 

 

 

  Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné 

 polgármester                 jegyző  


