JEGYZŐKÖNYV

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2011. június 21-én, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petőfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli n y í l t üléséről.

Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Balázs László, Pocsaji Ildikó, Mucsi András,
Rácz Attila képviselők

Jelen vannak:

Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Farkas László aljegyző
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Uhrin Anna jogi munkatárs
meghívottak
Igazoltan távolmaradt:

Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Koppné Dr. Hajdu Anikó,
Pataki István képviselők

Az ülés kezdésének időpontja: 17.00 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselők többsége, 6
képviselő jelen van (Rácz Attila képviselő az ülés folyamán később érkezett). A rendkívüli
ülés összehívásának indokát a meghívóban jelezték.
Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontot.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadására
vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2011. (VI. 21.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. június 21-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
„KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG”
Önkormányzati Társulással
meghozatala

Ivóvízminőség-javító
kapcsolatos döntések

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

„KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG
”Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szóbeli kiegészítésében előadja, hogy a társulási szerződés
módosítását elsősorban a pályázat finanszírozási feltételei indokolják, melyek szerepelnek az
előterjesztett határozati javaslatban. A módosítás természetesen akkor lép hatályba, ha
valamennyi érintett önkormányzat elfogadja, és ezután kerülhet sor a pályázat benyújtására.
MUCSI ANDRÁS képviselő, az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
tagja: A bizottság elnökének távollétben őt bízta meg az ülés vezetésével, azonban a
rendkívüli képviselő-testületi ülés előtt tartott bizottsági ülés nem volt határozatképes.
Azonban a jelenlévő bizottsági tagok megvitatták, és egyhangúlag támogatták az
előterjesztésben foglaltakat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Rácz Attila képviselő megérkezett, így a
szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 7 fő.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2011. (VI. 21.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG”
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, az
alábbiak szerint:
1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következő szöveggel: „A Társulás
az ivóvízminőség-javító program során elsősorban a Társulásban tagként résztvevő
Önkormányzatok képviseletét látja el és a projekt lebonyolítójaként működik közre. A
Társulás, mint önálló jogi személy, a projekt lebonyolítása során nem törekszik önálló
vagyon megszerzésére, a projekttel összefüggő önerő és pályázati források közvetlenül a
tag Önkormányzatok forrásait érintik és gyarapítják, a projekt során létrejövő vagyon
közvetlenül a tag Önkormányzatot illeti az Önkormányzatok közötti külön megállapodás
szerint.”
2. A Társulási Megállapodás I.1. második francia bekezdése törlésre kerül, kivéve annak
utolsó mondata, vagyis: „A társulás működésére a költségvetési szervek gazdálkodására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I.4. pontja azzal, hogy: „A Társulás a benyújtandó
pályázatot az együttműködő önkormányzatok nevében és képviseletében, a pályázati
felhívásban megjelölt 951-es szervezeti kódszámon nyújtja be. A Társulás törvényes
képviselője a jelen társulási megállapodásban foglalt keretek között jogosult
nyilatkozatot tenni a tag önkormányzatok pályázata ügyében.”
4. A Társulási Megállapodás VI. fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás címszó
alatt a következők szerint módosul:
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a. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI.1.1.-ban foglalt szövegezés,
helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: „A projekt során megvalósuló
víziközművek (vagyon) - az egyes települések beruházásában megvalósuló
műszakilag elkülönült rendszerek kivételével – a tag önkormányzatok közös
tulajdonába kerülnek. A közös tulajdonban lévő vagyon olyan arányban illeti
meg eszmei hányad szerint az egyes önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett
önerők egymáshoz aránylanak.”
b. Törlésre kerül a VI.1.2. szövegrész, helyette az alábbi szövegezést fogadják el a
felek: „A társulásban résztvevő tag önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a
meglévő, de a beruházással érintett víziközmű rendszerükhöz hozzáépüljön a
projekt által megvalósítani tervezett beruházás.”
c. Törlésre kerül a külső pénzforrásra vonatkozó VI.2.1. rész.
d. Törlésre kerül az önerőre vonatkozó VI.2.3.1. pont, helyette a következő
szövegezés kerül felvételre: „A Tag önkormányzatok kötelezettséget vállalnak
arra, hogy a projekt finanszírozásához szükséges önerőt biztosítják, egyben
ennek összegyűjtésére, beszedésére felhatalmazzák a Társulást. A Tag
önkormányzatok felhatalmazzák arra is a Társulást, hogy az önerőhöz igénybe
vehető vagy azt kiváltó támogatások pályázása, ill. ilyen források lehívása
ügyében eljárjon.”
e. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI.2.4. fejezet teljes
egészében.
5. A Társulási Megállapodás VIII.2.3.6. pontjának bevezető részéből törlésre kerül „a
Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl” szövegrész, miután az
ellentétes a társulásokról szóló törvény rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül e rész
c) alpontja.
6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplő Társulásra vonatkozó
hivatkozás helyébe a Tag önkormányzatok szöveg kerül.
7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII. 3.2.1 pontja, mely szerint az Elnökség évente
nem minimum 6 alkalommal, hanem évente minimum két alkalommal tart ülést.
8. A Társulási Megállapodás XI.1. pontjának első mondata utáni szövegrész törlésre kerül.
9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét kell feltüntetni.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

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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