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Készült:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 9.
megtartott soron kívüli nyíl ván os illéséról

napján

Az ülés helye:

Városháza kistenne (Békés, Petöli u. 2.)

Jelei: vannak:

Izsó Gábor polgármester, dr. Pálmai Tamás, Deákné Dornonkos Julianna. Balázs
László. Rúcz Attila. dr. Gosztolya Ferenc és dr. Seres István képviselő.

Izazoltan volt távol: Pásztor Szidónia. Barkász Sándor, Mucsi András és Koppné dr. Hajdú Anikó
képviselő.
Tanácskozás! joggal vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Kiss Mihály aljegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Dr. Tanai Judit jogász

Az ülés kezdésének időpontja:

7.45 h

Izsó Gábor polgármester: Kőszöntötte a megjelenteket. Megállapította. hogy a képviselő-testület
határozatképes, mert I főből 7 Fő jelen van, igya nyilvános ülést megnyitotta.
Tárv:Napirend elfogadása
Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontot.
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Megállapitotta, hogy a képviselő-testület 7 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
175/2019. (V. 09.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 9. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:
NA PIRENDI PONT:
NyUvános ülés:
.‚.Lakhatási kltételek javitása” és „Leromlott
közheszerzések többletforrásúnak biztosítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

városi

területek

rehabilitációja”

Napirend tár2ya:

‚lakhatási Feltételek javítása” és ..Lerornlott Városi
rehabilitációja” közbeszerzések többietforrásánuk biztosítása

Írásos előterjesztés csatolva

ajegyzőkönyvhöz az

területek

Mötv. 52. (1) bekezdésJ) pontja alapján.

Izsó Gábor polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. és egyhangúlag
elfogadásra Javasolja a határozati javaslatot. A bizottság ülésén kérdésként hantzott cl. hogy a
többlettbrrások biztosítására lesz-e állami lehetőség? Az előterjesztésben forrásként a tarhosi
ingatlanértékesítési alszámla van megnevezve. Az ígéret az volt, hogy a plusz kiadások egy részét
az állam fedezi, amire cl is különített egy meghatározott összeget. Az önkormányzat három
kérelmet nyújtott be a többletforrások biztosítására, amelyek elbírálás alatt vannak. Jelen napirendi
pont kapcsán is benyújtja a kérelmét az önkormányzat a többletforrás biztosítására. Az ígéret
szerint a pályázati összeg 15-20 %-ára számíthatnak támogatásként.
Dr. Gosztolva Ferenc képviselő: Bízik abban. hogy a tarhosi ingatlanértékesítési alszámlát még
sokszor megjelölhetik pályázati forrásként anélkül, hogy felhasználnák azt.
Gál András osztályvezető: Amennyiben megkapja az önkormányzat a többletforrásokra
vonatkozó támogatást, Úgy a felhasznált összeget visszaRzetik a tarbosi ingatlanértékesítési
alszámlára.
Izsó Gábor polgármester: További hozzászólás, kérdés. észrevétel, módosító javaslat nem volt,
szavazásra bocsátotta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkor,ná,; yzata Képviselő-testületének
176/2019. (V. 09.) határozata
I. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3. l-l 5-BS 1-2016-00010
kódszámú, ‚leromlott városi területek rehabilitációja” megnevezésű pályázat „Lakhatási
feltételek javitása megnevezésű kivitelezési közbeszerzési eljárásra a többletforrást, bruttó
32.627.170.- Ft-ot a „Tarhosi ingatlanértékesítési alszámb” terhére biztosítja. amely a projekt
célokra elkülönített alszámlán található az alábbiak szerint:
Saját forrás.
bruttó Ft
l.rész
2. rész
3. rész
4.rész

10.091.007
I0.09 .007
10.091.007
2.354.148

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-4.3. I I 5-BS 1-2016-00010
kódszámú. ..Leromlott városi területek rehabilitációja megnevezésű pályázat ..Leromlott
-

1

területek rehabilitációja megnevezésü kivitelezési közbeszerzési eljárásra a
többietforrást, bruttó 23.054.942,- Ft-ot a ‚jarhosi ingatlanértékesitési alszámla” terhére
biztosítja. amely a projekt célokra elkülönített alszámlán található az alábbiak szerint:
Városi

Saját Forrás,
bruttó Ft
l.rész
2. rész
3.rész
4.rész

17.156.342
1.142.995
3.041.105
1.714.500

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a
TQP-4.3.1-l 5-BSI-2016-000lO kódszámú, „Leromlott városi területek rehabilitációja”
megnevezésű pályázat összesen bruttó 55.682.112,- Ft saját erejének kiváltására az Irányító
1-latóság felé kérelmet terjesszen be.
I latáridő:
Felelös:

intézkedésre azonnal
Közbeszerzési Birálóbizottság
Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: További napirendi pont nem volt, így megköszönte a részvételt, és a
képviselő-testület ülését 7 óra 48 perckor befejezettnek nyilvánította.
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