JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2017. április 19-én megtartott soron kívüli
nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Városháza Kisterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna,
Mucsi András, Barkász Sándor, Koppné Dr. Hajdú Anikó, Pásztor János, Dr.
Seres István képviselők
Tárnok Lászlóné
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Igazoltan távol maradtak:

Rácz Attila, Dr. Gosztolya Ferenc, Balázs László

Az ülés kezdésének időpontja:

16.45 h

Izsó Gábor polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes. Javaslatot tesz a
napirend módosítására.
Javasolja, hogy a meghívóban nem szereplő 2. napirendi pontot vegyék fel új napirendi
pontként a „RO-HU útfejlesztés benyújtása” tárgyú előterjesztést, melyet szavazásra bocsát.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület 8 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2017. (IV.19) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2.
sorszámú „RO-HU útfejlesztés pályázat benyújtása” tárgyú
előterjesztést napirendjére felvette.
Határidő: azonnal
Felelős:
Izsó Gábor polgármester
Javasolja, hogy a napirendi pontokat a meghívó alapján az előzőleg elfogadott módosítással
kiegészítve tárgyalja meg a testület.
Az elhangzottak alapján a napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület 8 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2017. (IV.19) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a
2017. április 19-i ülése napirendjét az alábbiak szerint
fogadja el:
NAPIRENDI PONT:
1.

RO-HU pályázat benyújtása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2.

RO-HU útfejlesztés pályázat benyújtása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester

Határidő:
Felelős:

1. Napirend:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

RO-HU pályázat benyújtása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
Izsó Gábor polgármester: Tájékoztatja a képviselő – testületet a RO-HU pályázatról,
melynek a természeti és kulturális örökség megóvása és a turisztika fejlesztése a célja. A
pályázattal kapcsolatban a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület kereste meg az
Önkormányzatot. Így alakult ki a magyar partnerkapcsolat, illetve a Nagyszalontai
Önkormányzat, mint vezető partner vesz részt a pályázatban. A Natúrpark Túzokrezervátum
kiépítését tervezi és az ehhez kapcsolódó fejlesztéseket. Az Önkormányzat részéről pedig
vizes élőhelyek megőrzése és az ott élő fajok bemutatása, valamint a védett növényfajok
génmegőrzési célú termesztése a cél. Ehhez kapcsolódóan az infrastruktúrát, elsősorban a
Dánfoki látogatóközpont fejlesztését is tervezzük. Az Élővízcsatorna tanösvény felújítása,
illetve a Kettő-Körös folyó és az Ó–Fehér-Körös árterén élő fajok védettségének bemutatása
is része a pályázatnak.
Gál András osztályvezető: Ez a terület 500 ha
Pásztor János képviselő: Hol van helyileg a tanösvény?
Gál András osztályvezető: A régi Csók híd és az Erzsébet híd közötti szakaszon található az
Élővízcsatorna mindkét partján. A sétány vízáteresztő burkolatot kapna mindkét
partszakaszon, és a tájékoztató táblákat is rekonstruálnák.
Izsó Gábor polgármester: Dánfok emeleti részén egy bemutatóterem lenne kialakítva,
akadálymentesítéssel. Itt tájékozódhatnának az érdeklődők természetvédelmi területekről.
Barkász Sándor képviselő: Az akadálymentesítés kialakítása az emeleti részen a legdrágább
beruházás.
Gál András osztályvezető: A kalkulált ára 3-4 millió forint lenne.
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Izsó Gábor polgármester: A nagyszalontai partnerrel nagyon jó az együttműködés. A RO-HU
pályázatokkal kapcsolatban elég szórványosan érkeznek az információk. Az indikátor a terület
nagysága, amire pontot kaphatunk. A pályázat már részünkről elkészült.
Vannak védett, őshonos fáink, amelyek génállományából 1-1.5 ha-os területet hasznosítanánk
facsemeték nevelése céljából Dánfok területén, egy kialakított facsemete parkban.
Dr. Seres István képviselő: Elszomorítónak találja, hogy a Bánhidai temető környéke milyen
elhanyagolt. Ennek a projektnek a része lehetne esetleg egy konferencia is román és más
érdeklődő partnerek részvételével, tapasztalatcsere céljából.
Mucsi András a Pénzügyi Bizottság levezető elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni.
Izsó Gábor polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott
el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület 8 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
124/2017. (IV. 19.) határozata:
I. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt Nagyszalonta Város
Önkormányzata vezető partnerrel az INTERREG V-A ROMANIAHUNGARY PROGRAMME “Partnerség egy jobb jövőért” kiírásra,
prioritási tengely: PA1 - Közös értékek és erőforrások közös védelme és
hatékony felhasználása (Együttműködés közös értékek és erőforrások
terén), beruházási prioritás: 6/c természeti és kulturális örökség
megóvása, védelme, elősegítése és fejlesztése az alábbiak szerint:
I.1. A megvalósítási helyszínek: Békés város közigazgatási területe
I.2. A tervezett pályázati költsége bruttó 264.715.500,-Ft.
I.3. Az igényelt támogatás mértéke 95 %, összege nettó 251.479.725,-Ft
I.4. A saját erő mértéke 5%, összege bruttó 13.235.775,-Ft. Fedezete a
tarhosi ingatlaneladások bevétele.
II. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy Nagyszalonta Város Önkormányzatával a
partnerségi megállapodásokat aláírja.
III. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY
PROGRAMME vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény, valamint Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri
Hivatalának közbeszerzési szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően
eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el,
kapcsolódó
feltételekben
megállapodjon,
az
Önkormányzat
képviseletében aláírjon, valamint a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.
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IV. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY
PROGRAMME pályázati dokumentációk összeállítását kezdje meg, a
pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához
szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, adja ki.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester
2. Napirend:

RO-HU útfejlesztés pályázat benyújtása

Izsó Gábor polgármester: Van e kérdés, vagy kiegészítés?
Gál András osztályvezető: Tájékoztatja a képviselő – testület tagjait, hogy Arad és Békés
megye együttműködésével lehetőség van útfejlesztésre, melyben a Békés Megyéért
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a projektpartner. Ez a beruházás érintené Békés városát és
lehetőség lenne körforgalom építésére. A körforgalom helye a Katolikus templom előtti
útkereszteződést, váltaná ki, ahol most jelzőlámpák irányítják a forgalmat. A körforgalom
kialakításával csökkenne a légszennyeződés. A pályázat támogatási összegének 5%-a az
önerő, melyet az Önkormányzatnak kell vállalnia, amennyiben részt kíván venni a
pályázatban.
Mucsi András a Pénzügyi Bizottság levezető elnöke: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadni.
Izsó Gábor polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott
el, szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület 8 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
125/2017. (IV.19.) határozata:
1.

2.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Connecting
communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian
border area" című, Interreg V-A Románia-Magyarország Program
keretében a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által
benyújtandó útfejlesztési pályázathoz Békés városát érintő 1.411.000,Ft önerőt biztosítja a tarhosi ingatlanok eladásából származó bevétel
terhére.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét a mellékelt szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

Értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Mivel további tárgyalandó napirendi pont nincs, az ülést bezárja.
K. m. f.
Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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