
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2009. március 2-án, a Városháza 
Nagytermében (Békés, Petıfi u. 2. sz.)  tartott rendkívüli ülésérıl.  
 
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester,  Barkász Sándor, Mészáros Sándor, 
 Dr. Pálmai Tamás, Vámos László, Deákné Domonkos Julianna, 
 Mucsi András, Miklós Lajos, Tóth Attila, Belleli Lajos, 
 Szalai László, Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Rácz László, 
 Dr. Farkas István képviselık  
 
 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı  
 Tárnok Lászlóné aljegyzı  
 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetıje  
 Gál András Mőszaki Osztály vezetıje  
 Dr. Farkas László jogi munkatárs 
 Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó 
 K. Szabóné Kocsor Anna Mőszaki Osztály munkatársa 
 meghívottak 
 
 
Igazoltan távolmaradt: Erdıs Norbert alpolgármester, Dr. Pásztor Gyula,  
 Pataki István képviselık 
 
Az ülés kezdésének idıpontja:  18.00 h 
 
 
IZSÓ GÁBOR  polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselı-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselık többsége, 14 
képviselı jelen van.  
 
A mai rendkívüli ülést az ismert körülményekre és az idı rövidségére tekintettel telefonon 
hívták össze. Javaslatot tesz az elızetesen jelzett napirendi pont megtárgyalására az alábbiak 
szerint: 
 
„Belvízrendezés az élhetıbb településért” projekttel kapcsolatos új konzorciumi 
együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása 
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását a fentiek 
szerint.   
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
53/2009. (III. 2.) határozata: 

 
Békés Város Képviselı-testülete a 2009. március 2-i 
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  
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„Belvízrendezés az élhetıbb településért” projekttel 
kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás 
és a támogatási szerzıdés elfogadása 
Elıterjesztı:  Izsó Gábor polgármester  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Izsó Gábor polgármester  
 
 

NAPIREND TÁRGYA:   ”Belvízrendezés az élhetıbb településért” projekttel 
 kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás 
 és a támogatási szerzıdés elfogadása 
 
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság a testületi ülést 
megelızı rendkívüli ülésén megtárgyalta az elıterjesztésben foglaltakat, és egyhangú 
szavazással elfogadásra javasolja a határozati javaslatnak mind a négy pontját.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Elıadja, hogy kb. 3 millió Ft-tal emelkedett az önerı az 
eredetihez képest.  Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 
elıterjesztett határozati javaslatot.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 
A képviselı-testület  14  igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 54/2009. (III. 2.) határozata: 

 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
elfogadja a 16 Békés Megyei település által 
megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetıbb 
településekért” címő DAOP-2008-5.2.1./D-0002 azonosító 
jelő kiemelt projekt megvalósítására irányuló új 
Konzorciumi Együttmőködési Megállapodást. 
 
2. A Képviselı-testület a projektre vonatkozó Támogatási 
Szerzıdést megismerte, azt elfogadja. 
 
3. Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi 
Együttmőködési Megállapodás aláírására és a Konzorcium 
vezetıjét a Támogatási Szerzıdés aláírására. 
 
4. A képviselı-testület a projekt megvalósításához 
szükséges 15 %-os mértékő 38.173.011,- Ft összegő saját 
erı összegét 2009-2010-2011-2012. évi költségvetéseiben 
biztosítja. 
 
Határidı:        intézkedésre azonnal 
Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 



 3 

 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a 
képviselık munkáját, a testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

  Izsó Gábor     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
  polgármester       jegyzı  
 


