JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Békés Város Önkormányzat Kép viselő-testületének 2019. április 11. napján
megtartott soron kívüli n yilván os üléséről

Az ülés helye:

Városháza Kisterme (Békés, Petőli u. 2.)

Jelen

Izsó Gábor polgármester, Pásztor Szidónia, dr. Pálmai Tamás, Deákné
Dornonkos Juhanna, Balázs László, Mucsi András, Rácz Attila, dr. Gosztolya
Ferenc és dr. Seres István képviselő.

vannak:

Jgazoltan volttávol: Barkász Sándor és Koppné dr. Hajdú Anikó képviselő.
Tan ácskozási loggal vett részt
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Dr. Tanai Judit Jogász
Az ülés kezdésének időpontja:

15.30!:

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert 11 főből 9 föjelen van, Így a nyilvános ülést megnyitotta.
Tárv:Napirend elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Módosító Javaslat nem érkezett, ezért szavazásra bocsátotta a
meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Szczvcizás elő/t megáüczpílo//a, hogy
-

ci

szavc,zásnál jelenlévő képviselők száma: 9/ő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán vzata Kép viselő-testületének
134/2019. (‘IV. 11.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április II. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK:
Nyilvános ülés:

1. Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
2. Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem többletforrás biztosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Napirend tár2va:

Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

Írásos előterjesztés csatolva ajegj’zőkönn’höz űz Mön 52. (1) bekezdésj) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. ezért kérte Balázs
László bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság álláspontját.
Balázs László képviselő. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot. Az előterjesztés szerint kb. 12 millió Forint támogatásra nyújtanak
be pályázatot.
Izsó Gábor polgármester: Az önkormányzati tűzoltóságok amelyek kevesebb támogatást kapnak
fblyamatosan jelezték, hogy a kapott összegből nem tudják biztosítani a tűzoltóság működtetését.
A támogatásból olyan beruházásokat is meg tudnak majd valósítani, amelyekre már nagy szükség
van. Nagyságrendíleg sorrendbe állítják a legfontosabb berulvázásokat, és a tűzoltóság
közgyűlésén hagyják jóvá azt, hogy mire használják fel a támogatás összegét.
-

-

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a
határozati javaslat elfogadását.

Szm’cccv előii megá//apimna. hogy a szcivazc s;iál jelenlévő képviselők s:é;;w: 9fő
-

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13572019. q’IV. 11.) határozata

1.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a
Belügyminiszter által meghirdetett. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.7 és 1.10 pont szerinti „A megyei önkormányzatok
rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében
a rendkívüli szociális támogatásra)”.
2,) Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Békés. épületenergetikai beruházások 2. ütem többletforrás biztosítása

Írásos előterjesztés csatolva a jeg;’zőkönni:öz űz Mötv. 52. (1) bekezdésJ pontja alap/án.
Izsó Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Javaslatot tesznek arra, hogy
milyen feladathoz mennyi többletforrás szükséges, és meghatározzák azt is, hogy a többletforrást
milyen alapból (forrásból) biztosítják önerőként. A Pénzügyi Bizottság ezt az előterjesztést is
megtárgyalta, így kérte Balázs László bizottsági elnököt, ismertesse a bizottság álláspontját.
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Balázs László képviselő. bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Izsó Gábor polgármester: Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
S:ava:uv don ‚;wt,’aUapíionn.
-

hOÍv ((

szavcizós;z61 jelenlévő képviselők s:ú,;zc,: 9fő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavuzattal az alábbi határozatot
hozta:
Békés Város Önkormá,,yzata Kép viseló’-testületének
13 6/2019. V. 11.) határozata

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2. I I 6-BS 1-2017-00019
kódszárnú, „Békés, épületenergetikai beruházások 2. ütem” megnevezésű pályázat kivitelezési
munkáinak elvégzésére a többlet ibrást, bruttó 28.660.0 19,- Ft-ot a Békési Kistérségi
Társuláshoz belblyt, vissza nem térítendő társulási Fejlesztési támogatás terhére biztosítja,
amely a projekt célokra elkülönített alszámlán található az alábbiak szerint:
-

:

Reszek

I

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Saját Forrás,
brutto Ft
2146281
2267499
3606372
4 855 597
2 888 520
2 273 292
2 371 048
2 553 832
3326991
2370587

2. Békés Város Őnkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TOP-3.2.l -16-BS 1-2017-00019 kódszámú. ‚.Békés. épületenergetikai beruházások 2. ütem”
megnevezésű pályázat bruttó 28.660.019.- Ft saját erejének kiváltúsára az Irányító Hatóság
felé kérelmet terjesszen be.
I latáridő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Közbeszerzési Birálóbizottság
ízsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: Eddig 100 millió Fon ntra tehető azaz összeg. amit az önkormányzatnak
önerőként biztosítania Kell a költségvetésben erre a célra tartalékolt pénzből, a 100 %-os
támogatottságú pályázatok forrásának kiegészítésére. Hosszú idő telt cl a pályázat benyújtása óta,
így az árak, munkabérek emelkedtek és nem tudják akkora összegből megvalósítani a
beruházásokat, mint amennyit annak idején a pályázat benyújtásakor meghatároztak.
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A pályázatok 2016 évben lettek benyújtva. Bízik abban. hogy valamennyi összeget
többletforrásként Vissza lehet majd igényelni. Ilyen visszaigényléseket adtak is már le. azok
elbírálásra várnak.
További napirendi pont, kérdés, észrevétel nem volt, igy a képviselő-testület ülését 15 óra 40
perckor befejezettnek nyilvánította. Mindenkinek megköszönte a részvételt, ésjó pihenésI kívánt.
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Tárnok Lászlóné
jegyző
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