JEG YZÖKÖNYV
Késziilt:

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 18.
megtartott soron kívüli un! ;‘án os üléséről

napján

Az ülés helye:

Városháza kistemie (Békés. Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna,
Balázs László, Mucsi András, dr. Gosztolya Ferenc és dr. Seres István
képviselő.

Igazoltan volt távol: Pásztor Szidónia. Barkász Sándor. Koppné dr. Hajdú Anikó és Rácz Attila
képviselő.

Tan ácsko;ási joggal vett részt
Tárnok Lászlóné jegyző
Kovács Szilvia osztályvezető
Gál András osztályvezető
Dr. Tanai Judit Jogász
Az ülés kez.désének időpontja:

7.45 h

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő
testület batározatképes, mert II Főböl? főjelen van. Így a nyilvános ülést megnyitotta.
Tárv:

Napirendi pontok elfogadása

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontokat a
kiküldött meghívóban foglaltak szerint.

Szavazás előtt nwgállapitoua. hogr ci szavazásnáljelenlúvő képviselők száma: 7/ő
-

Megállapította. hogy a képviselő-tesület 7 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
280/2019. (VII. 18.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. Július IS. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta e:
NAPIRENDI PONTOK:

Nyilvános ülés:
1. Zártkerti programra (ZP-l -2019) benyújtandó pályázat jóváhagyása
Előíwieszíő: Izsó Gábor polgármester
2. Interpellációs válaszok
Előter tesz/ő: Gál András osztályvezető

Napirend tárEva:

Zártkerti programra (ZP-l-2019) benyújtandó pályázat jóváhagyása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönvvhöz az Mötv. 52. (1) bekezdésj) pontja alapján.
Izsó Gábor polgármester: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság az
előterjesztést megtárgyaha. és azt tárgyalásra alkalmasnak találta. Az önkormányzat már a
hatodik vagy a hetedik kert megvásárlására nyújtja be pályázatát. A pályázat különös előnye.
hogy utat Is lehet javítani a pályázati összegből. A kertekbe nagyrészt gyümölcsfákat ültet az
önkormányzat. Jelenleg egy fő alkalmazottja van az önkormányzatnak, Szabó József
személyében, aki minimálbért kap a kertek gondozásáért. Két hölgy is dolgozik a kertekben. A
megvásárolni kívánt kert a tavaly megvásárolt kert mellett, a Szécsény kertben található
közvetlenül, amelyen kút és áram is van. A pályázati összeg egy részéből a Nevelő utca és
annak folytatása kerülne felújításra.
Kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás elől! ‚negállapítoua, hogy
-

ci

szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7Jő

Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Békés Város Önkormán ;‘zata Képviselő-testületének
281/2019. (VII. 18.) határozata

-

I. Békés Város Önkormányzata a Agrárminisztédum ZP-l-2019 kódszám alatt
megjelentetett „a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő.
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” benyújtandó pályázatot az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
A pályázat célja
a) külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló, kapcsolódó
út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító
(nyílt, felszíni) csatomahálózat karbantartásához kapcsolódó fejlesztések (kivéve
erőgépek ás eszközbeszerzés). bruttó 8.991.600,-Ft költségben,
b) területrendezéshez. gyümölcsös/szőlő telepítéséhez kapcsolódó költségek: bruttó
1.008.380,-Ft költségben.
A pályázati összköltség bruttó 9.999.980.-Ft. az igényelt támogatás mértéke 100%,
bruttó 9.999.980,- Ft. a saját erő mértéke 0%.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a zártkerti besorolású töldrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
inIiastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a Békés
Város Onkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezéseinek megfelelően
eljárjon, szolgáltatásokat rendeljen meg, beszerzéseket indítson cl, kapcsolódó
feltételekben megállapodjon, az Onkormányzat képviseletében aláírjon, valamint a
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
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3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy az Onkonnányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó
pályázat pályázati dokumentációja összeállítását kezdje meg, a páLyázat megvaósitási
dokumentációját nyújtsa be, a benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat tegye meg,
illetve adja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
Napirend tárva:

Interpellációs válaszok

Tár:Barkász Sándor képviselő interpellációs válasza
Izsó Gábor polgármester Barkász Sándor képviselő nincs jelen a testület ülésén, ezért az
interpellációjára adott választ a következő testületi ülésre ismét előterjesztik.
Tárv:Dr. Pálmai Tamás alpolgármester interpellációs válasza
Izsó Gábor polgármester: Kérdése dr. Pálmai Tamás alpolgánnesterhez: elfogadja-e az
interpellációjára adott választ?

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester: Az interpellációjára adott választ elfogadta.
Izsó Gábor polgármester: További napirendi pont nem volt, Így megköszönte a részvételt, és a
képviselő-testület ülését 7 óra 49 perckor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Iz Gá or
poármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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