JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 8-án, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli n y í l t üléséről.
Izsó Gábor polgármester, Mészáros Sándor,
Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna,
Mucsi András, Miklós Lajos, Dr. Tóth Attila, Belleli Lajos,
Szalai László, Dr. Farkas István képviselők

Jelen vannak:

Tárnok Lászlóné aljegyző
Blaskovits Péter Gazdálkodási Osztály vezetője
Dr. Csarnai Judit Hatósági Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Kovács Gergely jogi munkatárs
Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó
Koszecz Sándor Kulturális Központ igazgatója
Sápi András oktatási referens
Gyebnár Péter pályázati referens
Nagy József ügyintéző
Krattinger Linda ügyintéző
meghívottak
Igazoltan távolmaradt:

Erdős Norbert alpolgármester, Barkász Sándor,
Vámos László, Dr. Pásztor Gyula, Pataki István,
Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Rácz László képviselők

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, 10
képviselő jelen van.
Javasolja, hogy tárgyalják meg a meghívó szerinti napirendi pontot azzal, hogy tárgyalják
meg a pótlólag kiküldött alábbi előterjesztést is a mai rendkívüli ülésen:
- TÁMOP pályázat benyújtása
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását a fentiek
szerint.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
307/2010. (IX. 8.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. szeptember 8-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. Szennyvíztelep fejlesztése
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. TÁMOP pályázat benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Szennyvíztelep fejlesztése

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
308/2010. (IX. 8.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a Környezet és Energia Operatív
Program 1.2.0 felhívásra a békési szennyvíztisztító
telep fejlesztésére. A pályázat összköltsége nettó
473.567.659,- Ft, az igényelt támogatás mértéke
82,36%, nettó 390.049.941,- Ft. A szükséges önerő
mértéke 17,64%, nettó 83.517.718,- Ft, fedezete a vízés csatornadíjakban 2010. június 30-ig képződött
fejlesztési keret.
2. A pályázatban nem elszámolható kedvezményezetti
hozzájárulás mértéke nettó 25.181.342,- Ft, fedezete a
víz- és csatornadíjakban 2010. június 30-ig képződött
fejlesztési keret.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
fenntartó, a támogatással létrejött létesítmény
működtetésének fedezetét a csatornadíjakból, a
szükséges rekonstrukciót pedig az üzemeltető által az
üzemeltetésbe adott vagyon után fizetendő díjból
biztosítja.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

TÁMOP pályázat benyújtása

MUCSI ANDRÁS képviselő, a Kulturális és Sport Bizottság tagja: A bizottság megtárgyalta,
és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést, és a határozati javaslatot szintén egyhangúlag elfogadásra javasolta.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
309/2010. (IX. 8.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Békés
Városi Kulturális Központ részt vegyen a Gyermekek és
fiatalok társadalmi integrációját segítő programok
elnevezésű, TÁMOP-5.2.5.B-10/2 kódjelű pályázaton.
Vállalja, hogy amennyiben a projekt lebonyolítása során,
azzal összefüggésben, a Kulturális Központnak likviditási
problémái merülnek fel, a hiányzó összeg forrását a 201113. évi költségvetéseiben előlegként biztosítja. A pályázat
keretében beszerzett eszközök fenntartására, és a pályázati
útmutatóban
előírt
tevékenységek
folytatására
kötelezettséget vállal.
Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a
képviselők munkáját, a testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
aljegyző
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