
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én, a Városháza 

Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.  

 

 

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

 Vámos László, Mészáros Sándor, Balázs László, Mucsi András, 

 Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila képviselők  

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője 

 Dr. Uhrin Anna jogász 

 Hidi József önkormányzati tanácsadó 

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 

  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 16.00 h 

 

 

Igazoltan távolmaradt:  Barkász Sándor, Pocsaji Ildikó, Pataki István 

  képviselők 

 

 

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

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

képviselők többsége, a 11 képviselőből 8 képviselő jelen van.  

 

Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását. Mivel ezzel kapcsolatban 

kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

282/2012. (IX. 11.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2012. szeptember 11-i 

rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

„Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex 

belvízrendezési program megvalósítása belterületen 

és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” pályázat 

Konzorciumi megállapodás módosítása, pénzeszköz 

átadás-átvételi megállapodás jóváhagyása 

 Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex 

belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a 

csatlakozó társulati csatornán I. ütem” pályázat Konzorciumi 

megállapodás módosítása, pénzeszköz átadás-átvételi 

megállapodás jóváhagyása 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bevezetésként elmondja, hogy a program befejezéséhez 

közeledve úgy döntöttek, hogy a 16 település önállóan írja ki és bonyolítja le a közbeszerzést, 

mivel sokan nem készítették el a tervet, illetve sok egyéb buktató is volt. A kivitelezés összege 

126 millió Ft + ÁFA. A megvalósítás komoly segítséget jelent majd a belvízelvezetés 

tekintetében. Az önerő nálunk rendelkezésre áll, és át is fogjuk utalni. Sok település nem akarja 

előre átutalni az önerőt, de elkülönítette a költségvetésében, így az rendelkezésre fog állni a 

megvalósításkor. Kérdése Gál András osztályvezetőhöz, hogy konkrétan mikor kell átutalni az 

önerő összegét? Mikor kezdik meg a kivitelezést?  

 

GÁL ANDRÁS osztályvezető: 15%-ot a részszámla ismeretében adjuk ki, a szervezet 85%-ot 

közvetlenül a kivitelezőnek utalja. Nekünk most a szolgáltatásokra 1.274.467,- Ft-ot kell 

átutalni. A konzorcium kedvezőbb variációt és jóváhagyhat. A közbeszerzés kiírására a jövő 

héten sor kerül, tárgyalásos eljárás lesz, október 4-én indul, november 17-én lesz a 

szerződéskötés, és kb. ez év december 31-ig kell befejezni.  

 

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

előterjesztést, és egyhangúlag javasolja az elfogadását.  

 

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

előterjesztett határozati javaslatot.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

283/2012. (IX. 11.) határozata: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza polgármesterét a „Belvízrendezés az 

élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program 

megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati 

csatornán I. ütem” pályázat Konzorciumi együttműködési 

megállapodás 2. számú módosításának és a pénzeszköz 

átadás-átvételi megállapodás aláírására, valamint a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

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

megjelenést, a munkát, a képviselő-testület rendkívüli ülését bezárja.  

 

K. m. f.  

 

 

  Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné 

 polgármester                 jegyző  


