JEGYZŐKÖNYV
Készült

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. Jbruár 15. napján
iii egtarto# soron kívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Városháza Kisterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

Izsó Gábor po]gármester, Pásztor János, Deákné Domonkos Julianna, Balázs
László, Mucsi András. Rácz Attila, Dr. Gosztolya Ferenc és Dr. Seres István
képviselők.

Igazoltan volt távol: Dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor ás Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő.
Tanácskozás! Foggal vett részt:
Támok Lászlóné jegyző
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Gál András osztályvezető
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Meállapitotta. hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert II főből S fő jelen van. így a nyilvános ülést megnyitotta. A képvisető
testületnek először arról kell szavaznia. hogy a meghivóban szereplö 2. napirendi pontot zárt
ülésen tárgyalja az Mötv. 48. (2) bekezdés c) pontja alapján.
Tárv:Napirendi pontok módosítása
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot. amely szerint a képviselő-testület
a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.
Szavazás előtt nwgállapíwua. hogy
-

ci

szavazásnáljelenlévő képviselők száma: 8/ő

Megállapította, hogy a képviselö-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2018. (11. 15.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselö-testülete a meghivóban szereplő 2. napirendi pontot
zárt ülésen tárgyalja az Mőiv. 48. (2) bekezdés c) pontja alapján.
Tár2w.Napirendi pontok elfogadása
Izsó Gábor polgárnwster: Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így szavazásra bocsátotta a
meghívóban szereplő napirendi pontokat a fent elfogadott módosítás figyelembe vételével.
Szavazás előtt ;negállapitoua. hagy a szavazasnál jelenlévő képviselők száma: 8/ő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkonnán yzata Képviselő-testületének
41/2018. (II. 15.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 15. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
Nyilván os ülés:
1. RO-IIU pályázat támogatási szerződés megkötése, pályázat megvalósítása
Előler/esztő: Izsó Gábor polgármester
Zárt ülés:
2. Közbeszerzési eljárások megindítása
Előler/eszlő: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

RO-HU pályázat támogatási szerződés megkötése, pályázat megvalósítása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. S2. (1) bekezdés]) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület 2017. április 19-én tartott ülésén megtárgyalta az
„INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME ..Partnerség egy jobb jövőért””
megnevezésű pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az
előterjesztés szerinti tartalmú pályázat benyújtásáról döntött. A Támogató szerv 2018.január 29-i
értesítő levele alapján a határozati javaslatban szereplő képviselő-testületi döntések meghozatala
vált indokolttá.
Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. és azt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Kérdése: az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, módosító javaslat?
Tárnok Lászlóné jegyző: A határozati javaslat első pontjában annyi módosító javaslata lenne,
hogy a képviselő-testület a határozatot nem visszavonja, hanem hatályon kívül helyezi. Kérte,
hogy a határozati javaslat ennek megfelelően kerüljön elfogadásra.
Izsó Gábor polgármester: További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatban foglaltakat a jegyző által elmondottakkal együtt.
Szavazás elő/t megáUczpí/o//a. hogy ci szczvazásnál jelenlévő képviselők száma: 8fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
42/2018. (II. 15.) határozata

1.

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 124/2017. (IV.19.) határozatát
hatályon kívül helyezi.
9

Békés Város Önkormányzata támogatja az INTERREG V-A ROMAN1A-HUNGARY
PROGRÁMME “Partnerség egy jobb jövőért’ kiírásra, prioritási tengely: PAI Közös
értékek és erőforrások közös védelme és hatékony felhasználása (Együttműködés
közös értékek és erőforrások terén). beruházási prioritás: 6/e természeti és kulturális
örökség megóvása, védelme. elösegitése és fejlesztése projekt megvalósítását az
alábbiak szerint:

II.

-

11.1. A megvalósítási helyszínek: Békés város közigazgatási területe
11.2. A tervezett pályázat költsége bruttó 264.715.500,-Ft.
11.3. Az igényelt, megítélt támogatás mértéke 95%. összege nettó 251.479.725,-Ft
[[.4. A saját erő mértéke 5%. összege bruttó 13.235.775.-Ft. Saját forrás fedezete a
tarhosi ingatlaneladásokból származó, a költségvetésben rendelkezésre álló bevétel.
11.5. A békési fejlesztés megvalósitásáért felelős management team 3 fö. a pályázatban
megjelölt. általuk betöltött pozíció szerint: I r projekt asszisztens, 1 Fő müszaki
asszisztens, I fő pénzügyi asszisztens.
Ill.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
Nagyszalonta Város Onkontányzatával a partnerségi megállapodásokat aláírja.

IV.

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
Onkormányzata közbeszerzési szabályzatának rendelkezései szerint elj árjon,
szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson el, kapcsolódó feltételekben
megállapodjon, az Onkontányzat képviseletében aláírjon, valamint a szükségessé váló
jognyilatkozatokat megtegye.

V.

Békés Város Önkormányzata Képviselö-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy
az INTERREG V-A ROMANIA-HUNGARY PROGRAMME Támogatási szerződés
megkötéséhez szükséges dokumentumokat állítsa össze, nyújtsa be, minden a
megvalósításhoz kapcsolódó feladatot ellásson. az Onkormányzat képviseletében
aláírjon, valamint szükséges jognyilatkozatokat megtegye, kiadja.

Határidő:
Felelös:

Értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület nyilvános ülését 16 óra 08 perckor befejezettnek
nyilvánította, és zárt ülést rendelt el. amelyről Külön jegyzőkönyv készült. Kérte. hogy csak azok
maradjanak az ülésteremben, akiknek erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

Izó Gábor
pol’gármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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