JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Az ülés helye:
Jele;i

vonnak:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 6. napjón
megtartott soron kíviili Ii rilvá nos üléséről
Városháza Nagyterme (Békés. Petőfi u. 2.)
Izsó Gábor polgármester. Barkász Sándor. Deákné Dornonkos Julianna, Bulázs
László, Mucsi András. Rácz Attila, dr. Gosztolya Ferenc, dr. Seres István és
Pásztor Szidónia képviselők.

líjazoltan volt távol: Dr. Pálmai Tamás és Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő.
Tanácskozás! lozzal vett részt:
Kálmán Tibor alpolgármester
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Gál András osztályvezető
Nánási Zsolt osztályvezető
Dr. Tőkés iuditjogász
Palatinus Pál HVB elnök
Zseák Sándomé HVB alelnök
Bondárné Pásztor Emma HVB tag
Takács lstvánné Békési Német Nemzetiségi Onkormányzat
Fehér Vilmosné Békési Német Nemzetiségi Onkormányzat
Varga Sándomé Békési Német Nemzetiségi Onkormányzat
Az ülés kezdésének időpontja:

15.3 O h

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította. hogy a képviselő-testület
határozatképes. mert II főből 9 Fő jelen van, így a nyilvános ülést megnyitotta. A testületi ülés
hivatalos megkezdése előtt átadta a szót Palatinus Pálnak, a Helyi Választási Bizottság elnökének.
Palatinus Pál HVB elnöke: Tisztelettel köszöntötte ajelenlévöket a Helyi Választási Bizottság
nevében. Szeptember 2-án időközi választásra került sor Békés városában. az 1. számú
választókerületben. A választás törvényes és eredményes volt, amelyet Pásztor Szidónia
képviselő-jelölt nyert meg, igy Békés város L számú választókerületét ajövőben ö képviseli majd.
A megválasztott képviselőnek átadta a megbízó levelet, és gra(uált a tisztségéhez. A megbizó
levél átadását követően eskütételre került sor.
ESKÜTÉTEL
Palatinus Pál llVB elnöke: Gratulált Pásztor Szidónia képviselőnek saját maga és a Helyi
Választási Bizottság nevében. Tisztségéhez Jó egészséget. kitartást. illetve saját maga és a
választópolgárok elégedettségéie végzett képviselői munkát kívánt.

Izsó Gábor polgármester: Gratulált Pásztor Szidóniának a képviselői mandátumához, és Jó
munkát kívánt neki. Ahogy az esküben is elhangzott, kívánja, hogy szolgálja Békés Város javát és
a közösség érdekeit. Megköszönte a Helyi Választási Bizottság munkáját és részvételét. A
képviselő-testület folytatja munkáját.

Tár:Napirendi pontok elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Soron kívüli testületi ülést hívtak össze a közelgő pályázatok miatt.
Javasolta. hogy a ..Kőzbeszerzési eljárások megindítása” tárgyú előterjesztést a képviselő-testület
zárt ülésen tárgyalja. Ezt a javaslatot szavazásra bocsátotta.
S:aicca.v elő/i inegállapímita, hogy ci .ccna:ásnál jelenlévő képviselők .c1;na: Yfő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testüleré,wk
3 70/2018. UX. 06.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a zárt ülés második
napirendi pontjaként tárgyalja meg a „Közbeszerzési eljárások megindítása” tárgyú
napirendi pontot.

Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogy a testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat
fogadja el. Módosító javaslat nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a kiküldött. meghívóban
szereplö napirendi pontokat.
Szavazás elől! megáUupíioiia, hmrj’ ci szavc,zásnál jelenlévő képviselők szátiza: 9/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkor,náni’zata Képviselő-testületének
3 71/2018. (IX. 06.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 201$. szeptember 6. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szedni fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
Nyilván os ülés:
I. TOP-os pályázatok töbNettbrrás biztosítása
Előíedes:iő: Izsó Gábor polgármester
2. Emléktábla elhelyezése
Előiedesziő: Izsó Gábor polgármester
Zárt ülés:
L Lakáscélú kamatmentes kölcsönkérelern eLbírálása
Előteijeszi Ő: Izsó Gábor polgármester
2. Közbeszerzési eljárások megindítása
Elöierjesző: Izsó Gábor polgármester

Napireud tánna:

TOP-os pályázatok többletforrás biztosítása

Írásos előteijesztés csatolva a jegj’zőkönrvhöz az Aíöti 52.

(1) bekezdés»

pontja

alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az előterjesztést tárgyalta a
Pénzügyi Bizottsáiz. Így kéne Balázs László bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság á]láspontját.
Balázs László bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést. és a határozati javaslatot
egyhangúlag ellbgadásra javasolja a képviselö-tcstületnek.
Izsó Gábor polgármester: Kérdés. észrevétel, módosító javaslat
bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

nem

volt. Igy szavazásra

Swiccás elől; neg6Uaputo;tcí, hogi u .cai’ccc,.wzcil jelen/c tó képviselők sz mci: 9 tő.
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen szavazattal, I tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkornuí,,yzata Képviselő-testületének
3 72/2018. (IX. 06.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP- 1.1.3-l 5-BS 1-2016-00012
kódszámú ..[ielyi termelők és termékek piacra jutásának segítése pályázat kivitelezési
munkáinak elvégzésére a többlet saját forrást, bruttó 22.383.65 1,- Ft-ot a „tarhosi
ingatlaneladásból származó bevételi forrás” terhére biztosítja.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.l -1 5-BS 1-2016-00021
kódszámú „Békés, épületenergetikai beruházások” pályázat kivitelezési munkáinak
elvégzésére a többlet saját forrást, bruttó 36.111.925,- Ft-ot a „tarhosi ingatlaneladásból
származó bevételi térrás” terhére biztosítja.
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét. hogy
a TOP-l .1 .3-l5-BSI-2016-00012 kódszámú ..[lelyi termelők és termékek piacra jutásának
segitése” bruttó 22.383.651.-Ft és a TOP-3.2.l-15-BSI-2016-00021 kódszámú „Békés,
épületenergetikai beruházások” pályázat bruttó 36.111.925.-Ft saját erejének kiváltására
az Irányító Hatóság felé kérelmet terjesszen be.
határidő: értelem szerint
Felelős: Közbeszerzési Bírálóbizottság
Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Emléktábla elhelyezése

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönrvhöz az Mötv. 52. 9 (1) bekezdésf) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről
megjelenteket. akik egy kéréssel fordultak az önkormányzathoz. A bizottságok az előterjesztést
nem tárgyalták. azonban minden képviselő megkapta az anyagot. A német nemzetiségi
önkormányzat szeretne egy emléktáblát elhelyezni a kényszermunkára elhurcolt német
nemzetiségű állampolgárok emlékére. Az emléktábla helyét a képviselő-testület jogosult kijelölni.
3

Az előterjesztés tartalmazza az emléktábla méretét és az elhelyezés helvszinét. A második
viláaháborúhoz köthető ez a sajnálatos esemény. ezért a II. világháborús emlékmű környezetében
kellene elhelyezni az emléktáblát ügy, hogy az ne kerüljön a már meglévő műalkotások,
emlékmüvek körén belűlre. Ahogy annak idején a szobrász és az elődeik megálmodták. kijelölték
a második világháborús emlékmű helyét: két oldalt az elesett hősök névsora, középen egy
emléktábla található, amivel szemben van a harang, amelyik egy vaskereszt közepén helyezkedik
cl. E mögé szeretnék az emléktáblát elhelyezni. Közre adott erről egy rajzot, amit saját maga
készített kézzel. Az alpolgármesterrel megtekintették a helyszínt. és egyeztetett a Német
Nemzetiségi Onkormúnyzattal. valamint a Műszaki Üsztállval is. Az emléktábla ferde
párnaszerűen kialakított. betonalapzaton lenne elhelyezve gránitból elkészítve. azonban később,
ahogy az anyagi lehetőségeik engedik. bronzra cserélnék azért. hogy a második világháborús
emlékmű stílusába beleilleszkedjen. Az emlékművet október 20-án szeretnék felavatni és
kihelyezni. Minva Gábor kőíhragó vállalta az emléktábla elkészítését.
Rácz Attila képviselő: Kérdése: a polgármester által elmondott javaslat a Német Nemzetiségi
Onkormányzat számára elfogadható?
Fehér Vilmosné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Igen. a helyszín elfogadható
számukra.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Kérdése: az emléktábla melyik irányba néz majd?

(Miicsi .1m/rós képviselő elhagyta űz ülés/enne!. A képviselő—tesiülei létszénza:

Sf0).

Izsó Gábor polgármester: Az emléktábla a harangra néz rá. Meg lehet majd tekinteni a helyet.
További kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

Szavazás elő/i megállapítotia, hogy a snivazásnál jelenlévő képviselők száma: S/ő
-

Megállapította. hogy a képviselő-testület S igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkornzánrzaia Kép viselő-testületének
3 73/2018. (JX. 06.) lwtáraata
Békés Város Önkormányzatának Képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Békési
Német Nemzetiségi Onkomiányzat egy 55 x 40 cm nagyságú, márványból készült
emléktáblát helyezzen cl Békés, Széchenyi téren a második világháborús emlékműnél. A
táblán a második világháborúban elhurcolt német nemzetiségű személyek nevei
ohashatóak.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

(Mucsi A;;tltúv képviselő visszajött űz ülésterembe. A képviselő—testület léiszáma: 9 tő,).

4

Izsó Gábor polgármester: A nyilvános ülést befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt cl,
amelyről külön jegyzőkönyv készült. Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek
erre ajogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.E

Izsó Gáb r
polgármester

Dr. Kiss Mihaly
aljegvző

)

