JEGYZİKÖNYV

Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. december 3-án, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petıfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli ülésérıl.

Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor,
Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András,
Miklós Lajos, Tóth Attila, Belleli Lajos, Szalai László,
Dr. Farkas István képviselık
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı
Blaskovits Péter Pénzügyi Bizottság tagja
Gál András Mőszaki Osztály vezetıje
Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó
Gábor Lászlóné Gazdálkodási Osztály csoportvezetıje
meghívottak

Igazoltan távolmaradt:

Erdıs Norbert alpolgármester, Vámos László,
Dr. Pásztor Gyula, Pataki István, Dr. Gosztolya Ferenc,
Dr. Rácz László képviselık

Az ülés kezdésének idıpontja: 14.00 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 a meghívó szerint kiküldött napirendi pont megtárgyalását, melyet szavazásra
bocsát.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
482/2008. (XII. 3.) határozata:
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. december 3-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Hozzájáruló nyilatkozat a Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény használatában lévı ingatlan (Békés, Hızsı
u. 39.) pályázat keretében történı rekonstrukciós
munkáinak elvégzéséhez
Elıterjesztı:

Izsó Gábor polgármester

Határidı: azonnal
Felelıs: Izsó Gábor polgármester
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NAPIREND TÁRGYA:

A Hozzájáruló nyilatkozat a Farkas Gyula Közoktatási
Intézmény használatában lévı ingatlan (Békés, Hızsı u. 39.)
pályázat keretében történı rekonstrukciós munkáinak
elvégzéséhez

MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztésben foglaltakat, melyet Blaskovits Úr szóban is ismertetett. Gál András mőszaki
osztályvezetınél megtekinthetık a pályázat benyújtásával kapcsolatos tervek. A bizottság
egyhangúlag javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy az
elıterjesztés utolsó bekezdését vegyék be a határozati javaslatba a késıbbi viták elkerülése
végett.
Ezért a határozati javaslat utolsó bekezdése a következık szerint kerüljön megfogalmazásra:
„A pályázat keretén belül megvalósuló fejlesztésbıl adódó vagyonnövekedés a Békés Megyei
Önkormányzat tulajdonába kerül.”
Ez teljesen összhangban áll a közöttünk lévı szerzıdéssel, de mégis azt javasolják, hogy
szerepeljen a határozati javaslatban is, ne csak az elıterjesztés szöveges részében.
Kérdések - észrevételek:
DR. FARKAS ISTVÁN képviselı: Az elıterjesztésben úgy fogalmaznak, hogy a megyei
önkormányzat könyveiben szerepel ez a vagyon, és szerinte ez nem ugyanaz, mint a tulajdon.
GÁBOR LÁSZLÓNÉ gazdálkodási osztály csoportvezetıje: Ami a könyveinkben van, az a
vagyonunkat képezi számvitelileg, tehát ez a két fogalom ugyanazt jelenti, csak más
megfogalmazásban.
MIKLÓS LAJOS képviselı, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Éppen ez volt az aggálya a
bizottságnak is, ezért javasolták a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy ez a vagyon a
megyei önkormányzat tulajdonába kerül. Bár a két fogalom ugyanazt jelenti.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az elıterjesztett határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság kiegészítı javaslatával
együtt.
A képviselı-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének
483/2008. (XII. 3.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselı-testülete
hozzájárul, hogy a Békés Város Önkormányzatának
tulajdonában, a Farkas Gyula Közoktatási Intézmény
kezelésében lévı Békés, Hızsı utca 39. szám (6589. hrsz.)
alatti ingatlanon az építtetı Békés Megyei Önkormányzat
a TIOP-3.1.1-08/1-2008-0022 azonosítójú, Térségi
Integrált Szakképzı Központ létrehozása Gyula központtal
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címő pályázat keretén belül az 1. sz. tanmőhely
rekonstrukciós munkáit a bemutatott építési engedélyezési
tervdokumentáció szerint elvégezze. A pályázat keretén
belül megvalósuló fejlesztésbıl adódó vagyonnövekedés a
Békés Megyei Önkormányzat tulajdonába kerül.
Határidı:
Felelıs:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

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
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyzı

