JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. február 6-án, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petőfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli n y í l t üléséről.
Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László,
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Pataki István képviselők

Jelen vannak:

Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Farkas László aljegyző
Kádasné Öreg Julianna BVSZSZK igazgatója
Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária Igazgatási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Sztrein Beáta osztályvezető helyettes
Dr. Uhrin Anna jogász
meghívottak
Igazoltan távolmaradt:

Vámos László, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila
képviselő

Az ülés kezdésének időpontja: 16.00 h
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselők többsége, 8
képviselő jelen van. A rendkívüli ülés összehívásának indokát a meghívóban jelezték.
Javasolja a meghívó szerinti napirendi pont megtárgyalását.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadására
vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2012. (II. 6.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2012. február 6-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által
benyújtandó TIOP 3.4.2-11/1. pályázat
Előterjesztő:

Izsó Gábor polgármester

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

A Békés Városi Szociális Szolgáltató
benyújtandó TIOP 3.4.2-11/1. pályázat

Központ

által

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a múltkori képviselőtestületi ülés napirendjéről azért javasolta levenni ezt az előterjesztést, mert úgy ítélte meg,
hogy a megelőlegezendő előkészítési költség összege nem volt kellőképpen indokolva. Most
kisebb összegre tettek javaslatot. Ez az összeg csak abban az esetben kerül támogatásként
vissza az önkormányzathoz, ha nyer a pályázat.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Elég hosszasan vitáztak rajta, és bár volt más javaslat is, az eredeti
előterjesztést javasolta elfogadásra a bizottság.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén ő nem értett egyet az eredeti
javaslattal, mert úgy ítélte meg, hogy ez a 3.130 ezer Ft-os megelőlegezendő összeg sok a
városnak. Ezért továbbra is javasolja az előkészítőknek ennek átgondolását, és 2 millió Ft
bruttó összeg megelőlegezését javasolja, mert ha nem nyer a pályázat, ez ablakon kidobott
pénz lesz, mivel nem térül vissza. Ezt módosító indítványként terjeszti a képviselő-testület
elé.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Sajnálja, hogy Csökmei László Erik városi főépítész nincs jelen
most a képviselő-testületi ülésen, hiszen az előkészítési költségeket ő kalkulálta, mivel
különféle engedélyes tervek szükségesek a pályázathoz. Azonban a képviselő-testületi ülés
előtt telefonon konzultált a főépítésszel, aki úgy nyilatkozott, hogy a 2 millió Ft-os javaslat
elfogadható. Ezért támogatja Barkász Sándor képviselő javaslatát.
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ha ez megoldható, akkor szintén
támogatja Barkász Sándor képviselő módosító javaslatát.
PATAKI ISTVÁN képviselő: Kérdése, hogy a műszaki tervezés már megrendelésre került?
Mi van akkor, ha mégsem tudják ennyiből megoldani, és nem tudják beadni a pályázatot?
IZSÓ GÁBOR polgármester: Kérdése az intézmény igazgatójához, hogy vannak-e írásbeli
szerződések ezzel kapcsolatban?
KÁDASNÉ ÖREG JULIANNA a BVSZSZK igazgatója: Válaszában elmondja, igen, vannak
szerződések a főépítésszel, de ha ő úgy nyilatkozott, hogy vállalható a kevesebb összeg, akkor
biztosan megoldható, és a szerződések módosításra kerülnek a határozatnak megfelelően.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként
szavazásra bocsátja Barkász Sándor képviselő módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a
pályázat előkészítési költség megelőlegezésére bruttó 2 millió Ft-ot hagyjon jóvá a képviselőtestület.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2012. (II. 6.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központ által benyújtandó TIOP 3.4.2-11/1.
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pályázat előkészítési költségeinek
bruttó 2 millió Ft-ot biztosít.

megelőlegezésére

Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az elfogadott módosításnak megfelelően szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2012. (II. 6.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP 3.4.211/1. pályázat Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ (a
továbbiakban: Intézmény) általi benyújtását támogatja. A
megpályázni kívánt összeg bruttó 138.810.000,- Ft, azaz
százharmincnyolcmillió-nyolcszáztízezer forint, melyhez önerő
biztosítása nem szükséges, a pályázat 100 % -os támogatottságú, az
önerő 0 Ft. A megpályázni kívánt összegen belül a pályázati anyag
elkészítéséhez szükséges bruttó 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió
forint előkészítési költséget Békés Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megelőlegezi a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központnak, azzal, hogy az előkészítési költség a
pályázatban elszámolható.
2. A pályázat pénzügyi finanszírozását Békés Város Önkormányzata
vállalja olyan módon, hogy az intézmény által benyújtott,
számlákkal és szerződésekkel alátámasztott kifizetések teljesítésére,
a felmerülés mértékének arányában forrást biztosít azzal, hogy az
Intézmény köteles az általa elnyert támogatás bankszámlájára
történő megérkezését követő öt napon belül az Önkormányzat által
megelőlegezett összeget az Önkormányzat bankszámlájára
visszautalni.
3. Az Önkormányzat és az intézmény az 2. pont szerinti finanszírozás
biztosítására és a részletszabályok rögzítése érdekében
megállapodást köt. A megállapodás megkötésre felhatalmazza Izsó
Gábor polgármestert.
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén az Intézmény az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező Békés, Csallóközi u. 1/2., Békés,
Csallóközi u. 34., Békés, Farkas Gy. u. 3., Békés, Farkas Gy. u. 4.,
Békés, Farkas Gy. u. 5., szám alatti ingatlanokon a pályázat
megvalósításához szükséges felújítási, korszerűsítési, átalakítási,
bővítési vagy egyéb munkálatokat elvégezze.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a
képviselők munkáját, a képviselő-testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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