JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 8. nap/án
megtartott soron kívüli II yflvá Ilos üléséről

Az ülés heJre:

Városháza Nagyterme (Békés, Petőti u. 2.)

‚Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Pásztor Szidónia, dr. [‘álmai Tamás, Barkász Sándor,
Deákné Domonkos Julianna. Balázs László és Mucsi Anctrás képviselő.

igazoltan volt távol: Koppné dr. Hajdú Anikó, Rácz Attila, dr. Gosztolya Ferenc ás dr. Seres
István képviselő.
Tan ácskozási lonal vett részt
Kálmán Tibor alpolgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Kiss Mihály aljegzö
Dr. Tőkés Judit jogász
Gál András osztályvezető
Az ülés kezdésének időpontja:

16.00 Ii

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította. hogy a képviselő-testület
határozatképes. mivel 11 főből 7 Főjelen van. ezért a nyilvános ülést megnyitotta.
Tár2v: Napirend elfogadása.

Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogy a képviselő-testület a „Közbeszerzési eljárások
megindításáról szóló határozat módosítása” tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja.
S:c,rccás elő/l megállapítotia. lzogi
-

ci

s:arccásnál /eleizlévő képii,elők száijza: 7/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkonnán,’zata KépviseIbtestületének
445/2018. ‘XI. 08.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közbeszerzési eljárások megindításáról
szóló határozat módosítása” tárgyú napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja az Mötv. 46. (2)
bek. c) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsáiotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat a fent
elfogadott módosításnak megfelelően.
Szavazás elől! megállapílolla. lzogi’ ci szavazóvnál jelenlévő képviselők száma: 7/ő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
446/2018. (XL 08.) határozata
Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. november 8. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta cl:
N4 PIRENDI PONTOK:
Nyilvános ülés:

1. TOP-3.2.2-15-BS 1-2016-00003 pályázat többletforrás biztosítása
EIöterieztő: Izsó Gábor polgármester
2. Bejelentések
Zárt ülés:
I. Közbeszerzési eljárások megindításáról szóló határozat módosítása
Elóeriesztó’: Izsó Gábor polgármester
Nagiread tárva:

TOP-3.2.2- I 5-BS 1-2016-00003 pályázat többletforás biztosítása

Írásos előteijesztés csatolva ajegvzőkönvvhöz űz Mötv. 52.

(1) bekezdés]) poiitja alapján.

Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Egy napelemrendszer
kialakításáról van szó. amire az árajánlatok beérkeztek. A legalacsonyabb árajánlat is meghaladja
a pályázatra elkülönített összeget. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kérte
Balázs László elnököt, ismertesse a bizottság álláspontját.
Balázs László képviselő. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgvalta. és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A bizottság tudomásul vette. hogy nem
elegendő a korábban elkülönített forrás a pályázat megvalósításához.
Izsó Gábor polgármester: Nem ez az egyetlen pályázat. amihez többietfonást kell biztosítani. A
pályázat kiírásától kezdve az elkülönített összeg összezsugorodott 80 %-ra. amiről az
önkormányzat nem tehet, mivel emelkedtek a munkabérek, az anyagköltségek. stb. Ezt már akkor
meg lehetett jósolni. amikor megkezdődött a 20H-2020-as uniós ciklus. Tudták, hogyha nagyon
elhúzzák az időt. akkor összetömörödik a kivitelezés, emelkednek az árak és nem lesz elegendö az
elkülönített forrás, és kevesebb dolgot lehet megvalósítani a pályázatokból. Az önkormányzatnak
IS millió 800 ezer forinttal kellene kiegészíteni a forrást ahhoz, hogy a beruházást meg tudják
valósítani. A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint az önkormányzat a szükséges önerőt az eladott
ingatlanok vételárából biztosítsa.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás elő/i megállapíioiicz. hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők szá,,za: 7fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testük’ténck
44 7/2018. (XL 08.) határozata
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15-BSI-20l6-00003
kódszámú. Békés. napelem rendszer kialakítása megnevezésű pályázat kivitelezési munkáinak
elvégzésére a többlet forrást. bruttó I5.823.78L- Ft-ot az ingatlaneladásokból származó
bevételi forrás terhére biztosítja.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TOP-3.2.2-I 5-BS 1-2016-00003 kódszámú, Békés. napelem rendszer kialakítása megnevezésü
pályázat bruttó 15.823.781,- Ft saját erejének kiváltásúra az Irányító Hatóság felé kérelmet
terjesszen be.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Közbeszerzési Bírálóbizottság
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: További napirendi pont nem volt. így a képviselő-testület nyilvános
ülését 16 óra 02 perckor befejezettnek nUlváníioua. és zárt ülést rendek el. amelyről külön
jegyzőkönyv készül.

466 Gibor
jjIgárrnester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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