JEGYZİKÖNYV

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2009. május 28-án, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petıfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli ülésérıl.

Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester,
Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás,
Vámos László, Mucsi András, Miklós Lajos,
Szalai László, Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Farkas István
képviselık
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı
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:

Deákné Domonkos Julianna, Tóth Attila, Dr. Pásztor Gyula,
Belleli Lajos, Pataki István Dr. Rácz László 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, 11
képviselı jelen van.
Javasolja, hogy tárgyalják meg a meghívó szerinti napirendi pontokat azzal, hogy tárgyalják
meg a IV/8. sorszámmal most kiosztott, Decentralizált pályázatok önerejének igazolása, a
2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosítása tárgyú egyéb
elıterjesztést is.
Javasolja továbbá, hogy a Víz- és csatornadíjakon képzıdött fejlesztési hányad felhasználása
tárgyú elıterjesztést vegyék le a mai ülés napirendjérıl, ugyanis sokkal pontosabb adatokkal
fognak rendelkezni júniusban, és akkor egy szélesebb körő áttekintést tudnak adni errıl a
kérdésrıl.
Javasolja továbbá, hogy a IV/7. sorszámú, Békés, Petıfi u. 13. szám alatti ingatlan átadása
tárgyú elıterjesztést nyílt ülésen tárgyalják meg.
Kérdések - észrevételek:
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Már a Pénzügyi Bizottság ülésén is nagy vitát váltott ki, hogy
mikor kapták meg az anyagokat. Ilyen még Békés Város Képviselı-testületének történetében
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nem fordult elı, hogy hét elıterjesztés közül egyet sem kaptak volna meg idıben. Az SZMSZ
szerint az ülés elıtt 5 nappal korábban kell kiküldeni az elıterjesztéseket. Kéri a jegyzıt, hogy
szervezze meg úgy a munkát a hivatalban, hogy a képviselık mindig kapják meg idıben, az
SZMSZ-nek megfelelıen az anyagokat. A múltkor az egymilliárd vagyon átadására
vonatkozó elıterjesztést elızı nap kapták meg, most két nappal korábban kaptak egy vázlatos
elıterjesztést, és a számokat most kapták meg bizottsági ülésen, ezért a képviselık
többségének nem volt megfelelı ideje arra, hogy átnézze az anyagokat.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Elıadja, hogy az 5 napos határidı a
rendkívüli ülésekre nem vonatkozik, elızı nap 17.00 óráig is kell kiküldeni a meghívót.
Ebben az esetben már a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, hogy a pályázatíró
munkatársai emberfeletti munkát végeztek. A kiírónak két hónap állt rendelkezésre a
pályázati feltételek meghatározásához, nekik pedig szők két hét, amiben volt egy 3 napos
ünnep. Akárhogy is próbálja szervezni a hivatal munkáját, nem tudja megoldani, hogy erre a
két hétre a pályázatíró team-et felduzzassza a duplájára, vagy triplájára. Talán akkor elı
tudnák készíteni megfelelıen. A 21-i ülésen is elhangzott, hogy a pályázatok miatt kell
összehívni a rendkívüli testületi ülést. A 8 napirendbıl 6 a pályázatokra vonatkozott. Egyéb
esetekben pedig jog és lehetıség, hogy felvegyenek napirendre a rendkívüli testületi ülésen
bármit, illetve polgármester úrnak meg kell indokolnia, hogy miért van szükség rendkívüli
ülésen tárgyalni az anyagokat. Úgy gondolja, hogy polgármester úr ezt minden esetben meg
tudja indokolni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Az tény, hogy nem volt még rá példa, hogy ilyen mennyiségő
anyagot ilyen rövid idı alatt kellett elıkészíteni. Kéri Szalai képviselı urat, hogy ne menjenek
el ilyen irányba a vitával, mert ennek különösebb jelentısége nincs, de viszontválaszra
megadja a szót.
SZALAI LÁSZLÓ képviselı: Körülbelül ezt a választ várta jegyzı asszonytól. Elhiszi, hogy
lehetıség van erre, de ezzel a lehetıséggel nem kellene élni, hanem azzal, hogy a képviselık
és a bizottsági tagok megfelelı javaslatot tudjanak tenni. Polgármester úr pedig ennek
ellentmondott a bizottsági ülésen, mert azt mondta, hogy ezek már régi, tudott dolgok voltak,
ezért nem az utolsó pillanatban kellett volna testület elé terjeszteni.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Szalai úr felvetésére elıadja, úgy
tőnik, hogy a kiírók azt szeretnék, hogy minél kevesebben, vagy egyáltalán ne pályázzanak,
azért adnak ilyen lehetetlen határidıket. Kéri, hogy inkább a kiírókra próbáljon hatni.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Azt javasolja, hogy ezt a vitát fejezzék be. Szavazásra bocsátja
azt a javaslatot, hogy a IV/7. sorszámú egyéb elıterjesztést nyílt ülésen tárgyalják meg.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
167/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2009. május 28-i
rendkívüli ülésén nyílt ülésen tárgyalja meg a IV/7.
sorszámú, Békés, Petıfi u. 13. szám alatti ingatlan
átadására vonatkozó egyéb elıterjesztést.
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Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a napirend elfogadására az elızıek során
elıterjesztett javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
168/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2009. május 28-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.) Decentralizált pályázatok benyújtása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
2.) Térfigyelı hálózat kialakításával kapcsolatos
együttmőködési megállapodás jóváhagyása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
3.) Kerékpárút építési pályázat benyújtása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
4.) Víz- és csatornadíjakon képzıdött fejlesztési hányad
felhasználása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
5.) Villamos energia beszerzése
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
6.) Gombaszakértı megbízása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
7.) Békés, Petıfi u. 13. szám alatti ingatlan átadása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
8.) Decentralizált pályázatok önerejének igazolása,
a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 13.)
rendelet módosítása
Elıterjesztı: Izsó Gábor polgármester
Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Decentralizált pályázatok

IZSÓ GÁBOR polgármester: Valóban elhangzott a Pénzügyi Bizottság ülésén, hogy késın
kapták meg a képviselık az anyagot, és ebben van igazság. A különbözı egyeztetések miatt
került erre sor. Megállapítható azonban, hogy a benyújtandó pályázatok jelentıs része
korábban is pályázati célként szerepelt. A képviselık elıtt nem ismert pályázati cél nincs
elıterjesztve. Az egyes pályázati célok között fontossági sorrendet is felállítottak.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A pénzügyi bizottsági ülésen
alaposan megtárgyalták a javaslatokat, melyek között teljesen ismeretlen cél valóban nem
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szerepel. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a kiegészítésben szereplı határozati
javaslatokat.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolja, hogy a
kiegészítésben szereplı határozati javaslatokat egyben szavazzák meg, de külön
határozatokként, melyet szavazásra bocsát.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatokat hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
169/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi
Regionális
Fejlesztési
Tanácshoz
az
„önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi
kötöttség nélkül” kiírásra (CÉDE). A pályázat célja a
Parkosítás és játszótérépítés a Fáy András utcán. A
beruházás bruttó bekerülési költsége 5.000.000,-,-Ft, a
megpályázott támogatás az összköltség 85 %-a, 4.250.000,Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 750.000,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17/2009. (V. 29.) rendelet 2. sz.
melléklete „Fejlesztési céltartalék” 4. sora terhére
biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
170/2009. (V. 28.) határozata:

Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi
Regionális
Fejlesztési
Tanácshoz
az
„önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi
kötöttség nélkül” kiírásra (CÉDE). A pályázat célja a
Parkosítás és játszótérépítés a Kossuth utca 23.
tömbbelsıben. A beruházás bruttó bekerülési költsége
5.000.000,-Ft, a megpályázott támogatás az összköltség 85
%-a, 4.250.000,-Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 750.000,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17 /2009. (V.29.) rendelet 2. sz.
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melléklete
biztosítja.

„Fejlesztési

céltartalék”

4.

sora

Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

terhére

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
171/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi
Regionális
Fejlesztési
Tanácshoz
az
„önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi
kötöttség nélkül” kiírásra (CÉDE). A pályázat célja
önkormányzati járdaépítésekhez kapcsolódó közcélú
foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése. A beruházás
bruttó bekerülési költsége 5.000.000,-Ft, a megpályázott
támogatás az összköltség 85 %-a, 4.250.000,-Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 750.000,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz.
melléklete
„Fejlesztési céltartalék” 4. sora terhére
biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
172/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi
Regionális
Fejlesztési
Tanácshoz
az
„önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi
kötöttség nélkül” kiírásra (CÉDE). A pályázat célja a
Párizsi grund kialakítása. A beruházás bruttó bekerülési
költsége 3.200.000,-Ft, a megpályázott támogatás az
összköltség 85 %-a, 2.720.000,-Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 480.000,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz.
melléklete „Fejlesztési céltartalék” 4. sora terhére
biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
173/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi
Regionális
Fejlesztési
Tanácshoz
az
„önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi
kötöttség nélkül” kiírásra (CÉDE). A pályázat célja a
Polgármesteri Hivatal e-ügyintézésének elıkészítése. A
beruházás bruttó bekerülési költsége 15.000.000,-Ft, a
megpályázott támogatás az összköltség 85 %-a,
12.750.000,-Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 2.250.000,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz.
melléklete „Fejlesztési céltartalék” 4. sora terhére
biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
174/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált
„települési önkormányzati belterületi közutak burkolat
felújításának, korszerősítésének támogatása” kiírásra
(TEUT). A pályázat célja a Fürdısétány utca felújítása. A
beruházás bruttó bekerülési költsége 7.000.000,-Ft, a
megpályázott támogatás az összköltség 50%-a, 3.500.000,Ft.
A pályázathoz szükséges 50 % saját erıt, 3.500.000,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz.
melléklete „Fejlesztési céltartalék” 4. sora terhére
biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
175/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált
„területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési
feladatok” kiírásra (TEKI). A pályázat célja a Rákóczi utcai
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járda felújítása. A beruházás bruttó bekerülési költsége
8.790.805,-Ft, a megpályázott támogatás az összköltség
85%-a, 7.472.184,-Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 1.318.621,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz.
melléklete „Fejlesztési céltartalék” 4. sora terhére
biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
176/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált
„területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési
feladatok” kiírásra (TEKI). A pályázat célja a Ludadi út
felújítása. A beruházás bruttó bekerülési költsége
23.472.542,-Ft, a megpályázott támogatás az összköltség
85%-a, 19.951.660,-Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 3.520.881,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz.
melléklete „Fejlesztési céltartalék” 4. sora terhére
biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
177/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált
„területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési
feladatok” kiírásra (TEKI). A pályázat célja a Rosszerdıi út
felújítása. A beruházás bruttó bekerülési költsége
23.472.542,-Ft, a megpályázott támogatás az összköltség
85%-a, 19.951.660,-Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 3.520.881,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz.
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melléklete
biztosítja.

„Fejlesztési

céltartalék”

4.

sora

Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

terhére

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
178/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált
„területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési
feladatok” kiírásra (TEKI). A pályázat célja a Kistérségi
Székhelyiskola napkollektor építése. A beruházás bruttó
bekerülési költsége 12.500.000,-Ft, a megpályázott
támogatás az összköltség 85%-a, 10.625.000,-Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 1.875.000,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz.
melléklete „Fejlesztési céltartalék” 4. sora terhére
biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
179/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált „a
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának
támogatására” kiírásra (LEKI). A pályázat célja a
Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének
kiépítése. A beruházás nettó bekerülési költsége
44.584.000,-Ft, a megpályázott támogatás az összköltség
85%-a, 37.896.000,-Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 6.688.000,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete a víz- és csatornadíjakban
képzett rekonstrukciós hányad terhére biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
180/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált „a
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának
támogatására” kiírásra (LEKI). A pályázat célja az Oncsai
szennyvízvezeték kiépítése II. ütem. A beruházás nettó
bekerülési költsége 15.000.000,-Ft, a megpályázott
támogatás az összköltség 85%-a, 12.750.000,-Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 2.250.000,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete a víz- és csatornadíjakban
képzett rekonstrukciós hányad terhére biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
181/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált „a
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának
támogatására” kiírásra (LEKI). A pályázat célja a Dánfoki
Ifjúsági Tábor fejlesztése. A beruházás bruttó bekerülési
költsége 22.996.651,-Ft, a megpályázott támogatás az
összköltség 85%-a, 19.547.153,-Ft.
A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 3.449.498,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 1. sz.
melléklete III/6. sora terhére biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
182/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Délalföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a decentralizált „a
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatásának
támogatására” kiírásra (LEKI). A pályázat célja a
Rendelıintézet parkoló bıvítése. A beruházás bruttó
bekerülési költsége 7.872.610,-Ft, a megpályázott
támogatás az összköltség 85%-a, 6.691.719,-Ft.
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A pályázathoz szükséges 15 % saját erıt, 1.180.892,-Ft-ot
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.)
költségvetési rendeletének módosításáról szóló, 2009.
május 28-án elfogadott 17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz.
melléklete
„Fejlesztési céltartalék” 4. sora terhére
biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

pályázat benyújtására a kiírás szerint
Izsó Gábor polgármester

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
183/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a decentralizált pályázatoknál az
alábbi fontossági sorrendet állítja fel:
TEKI:
1.
2.
3.
4.

15 kamerás térfigyelı hálózat megvalósítása
Ludadi út felújítása
Rosszerdıi út felújítása
Rákóczi utcai járda felújítása (Széchenyi tér 9 – Szabó D.
utcáig)
5. Kistérségi Székhelyiskola napkollektor építése

TEUT:
1. Fürdısétány utca felújítása
LEKI:
1.
2.
3.
4.

Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének kiépítése
Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem
Rendelıintézet parkoló bıvítése
Dánfoki Ifjúsági Tábor fejlesztése

1.
2.
3.
4.
5.

Közcélú dologi és eszközbeszerzés
Játszótér építése Fáy u.
Játszótér építése Kossuth 23. tömbbelsıben
Polgármesteri Hivatal e-ügyintézésének elıkészítése
Párizsi grund kialakítása

CÉDE:

Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Térfigyelı hálózat kialakításával kapcsolatos együttmőködési
megállapodás jóváhagyása

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a kiegészítésben szereplı határozati
javaslatot.
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IZSÓ GÁBOR polgármester: A kamerák elhelyezésével kapcsolatban elıadja, hogy a jövıben
ez a rendszer bıvíthetı. Nagyon sok tárgyalást folytattak az Antenna Hungária
szolgáltatásvezetıjével, hogy olyan helyen kerüljenek elhelyezésre a kamerák, hogy az
áramlekötés ne kerüljön plusz pénzbe. Egyébként egy kamera áramvételezési díja havi 10 ezer
Ft. Ezen túlmenıen praktikus helyeket próbáltak megjelölni. A rendırségen lesz elhelyezve
egy képernyı, 72 órás rögzítéssel, és folyamatos figyeléssel.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az írásos kiegészítésben
szereplı határozati javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
184/2009. (V. 28.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázatot nyújt
be a TEKI (területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési
feladatok) pályázati kiírás „a) közbiztonságot szolgáló fejlesztések”
céljára a Békés, Csárdaszállás, Kamut, Mezıberény településeken
kiépítendı zárt láncú, 12 kamerás térfigyelı hálózat megvalósítása
érdekében 18 800 000 Ft (100 %) összköltséggel 15 980 000 (85%)
támogatás elnyerésére. Békés Város Önkormányzata Képviselıtestülete a pályázathoz szükséges 2 820 000 (15 %) önerı
biztosítását a résztvevı településekkel közösen a köztük megkötendı
együttmőködési megállapodásban foglaltak szerint vállalja.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a pályázat
költségvetésébıl adódó és Békés Városra esı 1.175.000 Ft önrészt
Békés Város Képviselı-testülete 4/2009. (V. 29.) költségvetési
rendeletének módosításáról szóló, 2009. május 28-án elfogadott
17/2009. (V.29.) rendelet 2. sz. melléklete „Fejlesztési céltartalék”
4. sora terhére biztosítja.
3. A pályázat beadásához és lebonyolításához szükséges, a négy
település együttmőködését rögzítı, mellékelt Együttmőködési
megállapodást és az abban foglaltakat elfogadja.
4. Békés Város Képviselı Testülete felhatalmazza Polgármesterét
pályázat beadásához és az Együttmőködési megállapodás
megkötéséhez szükséges dokumentumok aláírására.
Határidı:
Felelıs:

NAPIREND TÁRGYA:

Pályázat beadására 2009. június 2.
Izsó Gábor polgármester

Kerékpárút építési pályázat

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a kiegészítésben szereplı határozati
javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
írásos kiegészítésben szereplı határozati javaslatot.
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A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
185/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be Délalföldi Operatív Program keretén belül Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése c. pályázati felhívásra (DAOP-20093.1.2/A) a Békés, 470. sz. fıút melletti kerékpárút befejezı
szakaszának építésére. A pályázat tervezett összköltsége 71
891 803 Ft. A támogatás intenzitása az elismerhetı
költségek 95 %-a, így a saját erı tervezett mértéke 3 594
590 Ft.
Békés Város Önkormányzata a 3 594 590 Ft saját erıt
2010. évi költségvetésében biztosítja.
Határidı:
Felelıs:

NAPIREND TÁRGYA:

Pályázat beadására 2009. június 2.
Izsó Gábor polgármester

Villamos energia beszerzése

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, hogy
„…gáz- és villamos energia beszerzését…” támogassák. Ezzel a módosítással együtt
egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság az elıterjesztett határozati javaslatot.
BARKÁSZ SÁNDOR képviselı: Kiegészítésképpen elıadja, hogy ez a kezdeményezés jó fél
éve indult el, melybe a vállalkozások is bekapcsolódhatnak.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság elnöke által elıterjesztett
bizottsági kiegészítéssel együtt.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
186/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete szándéknyilatkozatát
adja, hogy az intézményi gáz- és villamos energia
beszerzését a Békés Megyei Önkormányzat által
szervezett közbeszerzési eljárás keretén belül kívánja
lebonyolítani.
Határidı:
Felelıs:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

Gombaszakértı megbízása

IZSÓ GÁBOR polgármester: Személyes érintettség miatt bejelenti elfogultságát.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyzı: Ha a képviselı bejelenti elfogultságát,
akkor a képviselı-testületnek minısített többséggel dönteni kell, hogy elfogadja-e az
elfogultságot, vagy nem. Amennyiben elfogadja, akkor kizárja a szavazásból a bejelentıt,
ugyanakkor a határozatképesség szempontjából úgy kell tekintetni, mintha jelen lenne, de
nem szavazhat. Ha nem zárja ki a testület, részt kell vennie a határozathozatalban, de még
mindig megteheti, hogy nem szavaz, vagy tartózkodik az elfogultságot bejelentı. Ebben a
jogában nem lehet korlátozni, bár nem ez a legtisztább út.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja azt a kérdést, hogy kizárja-e személyét a
képviselı-testület ennél a napirendi pontnál a szavazásból.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza: (Izsó Gábor polgármester nem szavazott)
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
187/2009. (V. 28.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete nem zárja ki a
szavazásból Izsó Gábor polgármestert a IV/6. sorszámú
egyéb elıterjesztéssel kapcsolatos szavazásból a
bejelentett elfogultsága miatt.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és a megbízási szerzıdést az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra:
3. pont: 4. pontot javasolják törölni
3. pont: 1. pontjában szereplı összeget 40.000 Ft-ban javasolják megállapítani.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság elnöke által elıterjesztett
bizottsági módosító javaslatnak megfelelıen.
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
188/2009. (V. 28.) határozata:
1. Békés Város Képviselı-testülete megbízza Izsó Hunort
Békés város közigazgatási területén lakók részére
gombaszakértıi tevékenység végzésével.
2. Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza Miklós
Lajost, mint a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy Izsó
elıterjesztett
megbízási
Hunor
gombaszakértı

14
szerzıdését írja alá azzal a módosítással, hogy a 3. 1.
pontban szereplı megbízási díj összegét 40.000 Ft-ban
állapítja meg, a 3.4. pont pedig törlésre kerül.
Határidı:
Felelıs:

NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Miklós Lajos bizottsági elnök

Békés, Petıfi u. 13. szám alatti ingatlan átadása

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett határozati javaslatot.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
189/2009. (V. 28.) határozata:
1.

Békés Város Képviselı-testülete térítésmentesen a
Református Egyházközség tulajdonába adja a Békés
Petıfi u 13. sz. (hrsz: 789) alatti ingatlanon, a Borz
utcafronton lévı mőhelyt, ezzel egy idıben lemond a
mőhelyek alatti területek földhasználati jogáról.

2.

Békés
Békés
Város
Képviselı-testülete
városrendezési tervébıl a Borz utca szélesítésére
vonatkozó
elképzeléseket
törli.
Felkéri
a
polgármestert, hogy a törlést a rendezési terv
következı módosításakor terjessze a Képviselıtestület elé.

3.

Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza
polgármesterét az ingatlan átruházással kapcsolatos
dokumentumok aláírására.

Határidı:
Felelıs:
NAPIREND TÁRGYA:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester
Decentralizált pályázatok önerejének igazolása, a 2009. évi
költségvetésrıl szóló 4/2009. (II. 13.) rendelet módosítása

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolja az elıterjesztett rendelet-tervezetet.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
elıterjesztett rendelet-tervezetet.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi r e n d e l e t e t alkotja:
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Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
17/2009. (V. 29.) r e n d e l e t e :
A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL SZÓLÓ
4/2009. (II. 13.) rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege ezen jegyzıkönyvhöz csatolva.

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy június 4-én trianoni emlékünnepséget tartanak a
Honfoglalás téren. Ebbıl az alkalomból a nemzeti színő zászlót fogják elhelyezni azért, hogy
senki ne maradjon gtávol az ünnepléstıl, mert ez egy közös, konszenzusos ünnep.
Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a képviselık munkáját, a testület
rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyzı

