JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2016. március 24-én megtartott soron kívüli
nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Városháza nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna,
Balázs László, Mucsi András, Barkász Sándor, Pásztor János, Rácz Attila,
képviselők
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Tari Béla aljegyző
Kálmán Tibor alpolgármester
Dr. Juhász Csilla Jogász
Gál András osztályvezető
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője
a Polgármesteri Hivatal munkatársai
meghívottak
Igazoltan távol: Koppné Dr. Hajdú Anikó, Dr. Seres István, Dr. Gosztolya Ferenc
Az ülés kezdésének időpontja:

15.30 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11
képviselőből 8 képviselő jelen van.
Javasolja, hogy a napirendi pontokat a kipostázott meghívó szerinti sorrendben tárgyalják
meg.
Mivel kérdés észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület 8 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2016. (III. 24.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2016. március 24-i
ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. TOP-os pályázatok beadása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
2. Kézilabda munkacsarnok építése
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
3. Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:

intézkedésre azonnal

Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

Izsó Gábor polgármester
TOP-os pályázatok beadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elmondja, hogy kettő pályázatról van szó, az egyik a kerékpárút
fejlesztése Tarhos irányába. A másik pedig egy integrációs, szociális felzárkóztatást célzó
pályázat.
Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslat I. pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2016. (III. 24.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Tarhos
Község
Önkormányzatával konzorciumban pályázatot nyújt be
TOP-3.1.1-15 kódszámú felhívásra „Békés-Tarhos
kerékpárút építése” címmel az alábbiak szerint:
I.1. A megvalósítási helyszín pontos címe: 4738 sz. közút
melletti terület
I.2. A megvalósítási helyszín helyrajzi számai: békési
0452/2, 0452/1, 0452/7, 0550, 0453/22, 0453/23, 0477/6,
0477/7, 0476/18, 0478, tarhosi 06/19, 03/2, 03/1, 122/1,
122/2, 122/3, 121, 02
I.3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó
399.718.953,-Ft.
I.4. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó
399.718.953,-Ft
I.5. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.
I.6. A gesztor személye Békés Város Önkormányzata.
Határidő: Pályázat benyújtására 2016. március 31.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat II.
pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
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Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2016. (III. 24.) határozata:
Békés Város Önkormányzata a Békés Városi Szociális
Szolgáltató Központtal, a Békés Megyei Tisza Kálmán
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiummal, a BKSZ
KFT.-vel és a Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális
Szövetkezettel konzorciumban pályázatot nyújt be TOP5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az integrációért
Békésen” címmel az alábbiak szerint:
II.1. A megvalósítási helyszínek pontos címei: Békés város
1. sz. szegregátuma
II.2. A tervezett teljes megvalósítási költség bruttó
152.954.845.-Ft.
II.3. Az igényelt támogatás mértéke 100%, összege bruttó
152.954.845.-Ft.
II.4. A saját erő mértéke 0%, összege bruttó 0,-Ft.
II.5. A gesztor személye Békés Város Önkormányzata.
Határidő: Pályázat benyújtására 2016. március 31.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat III.
pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2016. (III. 24.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a TOP-3.1.1-15 és a
TOP-5.2.1-15
pályázatok
vonatkozásában
a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 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.
Határidő: Pályázat benyújtására 2016. március 31.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslat IV.
pontját.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2016. (III. 24.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a TOP-3.1.1-15 és a
TOP-5.2.1-15 pályázatok megvalósítási dokumentációját
nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat
tegye meg, adja ki.
Határidő: Pályázat benyújtására 2016. március 31.
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Kézilabda munkacsarnok építése

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselő: Elmondja, hogy nagyon sokan dolgoztak azon, hogy ezt a
pályázatot előkészítsék. Ez a csarnok sok mindenkinek létfontosságú. Az iskolák is használni
tudják majd. A csarnokban négy testnevelés órára alkalmas helyet lehet kialakítani.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem
hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2016. (III. 24.) határozata:
1.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyar Kézilabda Szövetség által építendő munkacsarnok
építését támogatja, helyszínéül a Békés, Fáy utcai 2290 hrsz-ú
területből az építkezéshez szükséges nagyságú területet
biztosítja.
2.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Magyar Kézilabda Szövetség által építendő munkacsarnok
üzemeltetését megépültével biztosítja.
Határidő:
Felelős:
NAPIREND TÁRGYA:

Értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Településrendezési eszközök módosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
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BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és azzal a kiegészítéssel, hogy a korábban elfogadott, jóváhagyott és
folyamatban lévő településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárásokat együtt, a
jelen határozat I. pontjában foglalt módosítással közös kérelemként kezelve folytassa le,
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja a szóbeli kiegészítéssel együtt az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal –egyhangúlag- az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2016. (III. 24.) határozata:
I. Békés Város Képviselő-testülete módosítani kívánja a településrendezési eszközeit a
2290 hrsz. terület, beépítésre szánt övezetbe való besorolása érdekében.
II. Békés Város Képviselő-testülete a folyamatban lévő településrendezési eszközök
módosításának folyamatai és eljárása során az alábbi partnerségi egyeztetési
eljárást állapítja meg:
A partnerségi egyeztetés szabályai
1. A partnerségi egyeztetésben résztvevő érintett partnerek köre:
a) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú természetes
személy, aki Békés város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, és ezt lakcímet igazoló hatósági igazolványának bemutatásával igazolja,
b) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvőképes nagykorú személy, jogi
személy akinek javára Békés város közigazgatási területén jogot jegyeztek be az ingatlannyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolja, vagy
Békés város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkezik.
2. A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja, dokumentálása és
eszközei:
a) A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja:
A partnerek az Önkormányzat honlapján és a városi hirdetőtáblán kapnak tájékoztatást a
készítendő településrendezési eszközről vagy a meglévő településrendezési eszköz
módosításáról.
A véleményezési szakaszban azok a partnerek vesznek részt, akik az előzetes
tájékoztatási szakaszban írásos alapon jelezték részvételi szándékukat.
b) A javaslatok, vélemények dokumentálásának módja:
A javaslatok, vélemények dokumentálása írott formában, az iratkezelés szabályai szerint
történik. A beérkezett dokumentumokat a főépítész megküldi a tervezőnek, aki azokat
megvizsgálja, majd az elfogadásra javasolt és az elfogadásra nem javasolt véleményeket
– indokolással együtt – visszajuttatja a főépítésznek.
c) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje:
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Az elfogadásra nem javasolt véleményeket és azok indokolását a polgármester a
Képviselő- Testületi ülésén ismerteti. A Képviselő- Testület dönt a vélemények
elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról. A képviselő- testületi döntéseket, valamint azok
indokolását a főépítész összesíti, a terv ügyiratához csatolja, valamint elküldi a
tervezőnek.
d) Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát
biztosító intézkedések:
Az elfogadott Településrendezési Eszköz az Önkormányzat honlapján és a városi
hirdetőtáblán kerül közzétételre.
III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a korábban elfogadott, jóváhagyott és folyamatban lévő településrendezési
eszközök módosítására irányuló eljárásokat együtt, a jelen határozat I. pontjában
foglalt módosítással közös kérelemként kezelve folytassa le.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Izsó Gábor polgármester
Csökmei László Erik főépítész

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel bejelentés nincsen az ülést bezárja.
K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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