JEGYZİKÖNYV

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2009. június 11-én, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petıfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli n y í l t ülésérıl.
Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester,
Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás, Vámos László,
Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András,
Miklós Lajos, Szalai László, Dr. Rácz László
képviselık

Jelen vannak:

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı távollétében, helyette:
Tárnok Lászlóné aljegyzı
Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetıje
Dr. Csarnai Judit Hatósági Osztály vezetıje
Gál András Mőszaki Osztály vezetıje
Dr. Farkas László jogi munkatárs
Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó
meghívottak
Igazoltan távolmaradt:

Barkász Sándor, Tóth Attila, Dr. Pásztor Gyula,
Belleli Lajos, Pataki István Dr. Gosztolya Ferenc,
Dr. Farkas István képviselık

Az ülés kezdésének idıpontja: 16.00 h
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselık többsége, 10
képviselı jelen van. Dr. Farkas István képviselı megérkezett ugyan, de sürgısen el kellett
mennie, reméli, hogy késıbb még vissza tud jönni.
Javasolja, hogy tárgyalják meg a meghívó szerinti napirendi pontokat azzal, hogy vegyék fel a
mai ülés napirendjére IV/4. sorszámmal a most kiosztott, „Tulajdonosi hozzájárulás a
Szarvasi u. 44. szám alatti ingatlan főtéskorszerősítéséhez” tárgyú egyéb elıterjesztést is,
melyet szavazásra bocsát.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
190/2009. (VI. 11.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2009. június 11-i
rendkívüli ülésének napirendjére IV/4. sorszámmal
felveszi a „Tulajdonosi hozzájárulás a Szarvasi u. 44.
szám alatti ingatlan főtéskorszerősítéséhez” tárgyú egyéb
elıterjesztést.
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
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IZSÓ GÁBOR
polgármester: Az SZMSZ értelmében a IV/2. és IV/3. sorszámú
elıterjesztések esetében a képviselı-testület dönt, hogy ezeket nyílt, vagy zárt ülésen kívánja
megtárgyalni. A maga részérıl javasolja a zárt ülésen történı tárgyalást, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
191/2009. (VI. 11.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2009. június 11-i
rendkívüli ülésén zárt ülésen tárgyalja meg az alábbi
elıterjesztéseket:
-

IV/2.
sorszámmal:
Hitelfelvételre
érkezett
közbeszerzési ajánlatok bírálata
IV/3. sorszámmal:
Kerékpárút
építésére
érkezett közbeszerzési ajánlatok bírálata

Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplı napirendi javaslatot
az elızıekben elfogadott határozatok figyelembevételével.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
192/2009. (VI. 11.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2009. június 11-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.)

Közbeszerzési eljárás alatt lévı fejlesztési hitelcélok
módosítása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester

2.)

Tulajdonosi hozzájárulás a Szarvasi u. 44. szám alatti
ingatlan főtéskorszerősítéséhez
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester

3.)

Hitelfelvételre érkezett közbeszerzési ajánlatok
bírálata
Zárt ülésen
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester

4.)

Kerékpárút építésére érkezett közbeszerzési ajánlatok
bírálata
Zárt ülésen
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester

Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Közbeszerzési eljárás alatt lévı fejlesztési hitelcélok módosítása

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolják az elıterjesztésben szereplı
határozati javaslatokat.
Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: A Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta a véleményét errıl.
Nem azzal van gondja, hogy kikerül a hitelcélok közül a kerékpárút belterületi szakaszának a
megépítése, hanem azzal, hogy 2010-re írták át. Javasolja, hogy ne mondjanak le az ez évi
megvalósításról. Tisztázni kell azt a belvízelvezetési problémát, amit bizottsági ülésen
megbeszéltek. Az új kerékpárút és a belterületi kerékpárút közötti szakasz a
legbalesetveszélyesebb, mert nagyon sokan használják, és nincs kivilágítva.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Természetesen ezt megfontolják, megpróbálják mielıbb
megvalósítani ezt a célt. Egyébként addig is, amíg az eredeti nyomvonalon nem tudják a
kerékpárutat megépíteni a belvízrendezési építkezés miatt, addig is ideiglenesen a Pusztaszeri
utca kerül kijelölésre a kerékpárút belterületi szakaszának a folytatásaként. Az erre vonatkozó
jelzıtáblákat a Mőszaki Osztály ki fogja helyezni. Ezzel biztosítani tudják a kerékpárút
folyamatosságát.
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az elıterjesztett határozati
javaslatot.
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
193/2009. (VI. 11.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 85/2009. (III. 26.) határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
„1. Békés Város Képviselı-testülete közbeszerzési eljárást ír ki a táblázatban lévı 2009.
évben megvalósuló hitelcélok (beruházások) önerejének biztosítására, összesen 155
MFt összegben, 1 év türelmi idıvel, 5 éves lejárattal, valamint az önkormányzat
mőködési és sajátos (adó) bevételeinek biztosítékul (inkasszó) adásával.
EFt
A beruházás
megevezése

1
2

3

Uszoda építése
Malomasszonykerti
ivóvízvezeték
kiépítése
Dr.
Hepp
Ferenc
tagiskola
korszerősítése 2009.
évi ütem (tervezési,
engedélyezési
költségek)

A
Hitelprogram
szerinti
hitelcél kódja

A támogatás
összege

Az
önkormányzat
által vállalt
önerı összege

Hitelbıl
finanszírozható
önerı összege

4.4.2.6.
1.1.1.

150.000
13.994

138.731
7.409

124.294
6.339

3.11

494.591

54.955

9.967

4
4

Járóbetegellátó
Központ
kialakítása
2009.
évi
ütem
(tervezési költségek)

6.2

540.000

122.240

14.400
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Mindösszesen:

155.000

2. Felhatalmazza polgármesterét a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és a döntés
elıkészítésére a képviselı-testület júniusi ülésére.”
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Tulajdonosi hozzájárulás a Szarvasi u. 44. szám alatti
ingatlan főtéskorszerősítéséhez

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslat mindkét pontját.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
194/2009. (VI. 11.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete
1. hozzájárul a tulajdonát képezı Békés, Szarvasi u. 44. sz.
szám alatti 3902/4 helyrajzi számú ingatlanon a „A Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanács helyi önkormányzatok
fejlesztési feladatai területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI)” címő pályázat
Békés Megyei Önkormányzat – mint intézményfenntartó –
általi végrehajtásához, és a projekt során megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések aktiválásához.
2. igazolja, hogy – bár a 156/2009. (V. 21.) határozata alapján
2009. június 5-én a Békés Megyei Önkormányzattal
megkötött ingatlancsere szerzıdéssel a fejlesztendı
ingatlan tulajdonjogának elcserélésérıl döntött, az ingatlan
tulajdonjoga csak az ingatlanügyi-hatósági bejegyzı
határozat jogerıre emelkedésével száll át az intézményt
fenntartó Békés Megyei Önkormányzat javára, így jelenleg
Békés Város Önkormányzata jogosult nyilatkozni arról,
hogy – a pályázat útján fejlesztendı ingatlan a pályázat
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benyújtásától számított legalább 5 évig középfokú iskola
intézmény mőködtetésére rendelkezésre áll.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester
Váczi Julianna osztályvezetı

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselı-testület a 191/2009. (VI. 11.)
határozatával elrendelt z á r t ü l é s tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az
ülésterem elhagyására. A testület nyílt ülését befejezi.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyzı távollétében, helyette:

Tárnok Lászlóné
aljegyzı

