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Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. augusztus 02.
napján megtartott soron kívüli nyilvános üléséró’l.

Az ülés helye: Városháza, Kisterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Kálmán Tibor polgármester, Polgár Zoltán alpolgármester, Füredi János,
Deákné Domonkos Julianna, Csibor Géza, Mucsi András és Földesi Mihály
képviselő.

Távolmaradását előzetesen bejelentette: Balog Zoltán és Molnár Gábor képviselő.

Nem jelezte távolmaradását: Rácz Attila és Juhos János képviselő.

Tanácskozási josual vett részt:
Tárnok Lászlóné jegyző
Gál András osztályvezető
Kovács Szilvia osztályvezető

Az ülés kezdésének időpontja: 7. 10 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 fő képviselőből 7 fő jelen
van, így a nyilvános ülést megnyitotta. Távolmaradását előzetesen bejelentette Balog Zoltán és
Molnár Gábor képviselő. Előzetesen nem jelezte távolmaradását Rácz Attila és Juhos János
képviselő.

Táry:Napirend elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: A napirendi ponthoz módosító javaslat nem volt, így szavazásra
bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontot.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma. 7fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
177/2022. (VIII. 02.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. augusztus 2. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta cl:

NAPIRENDI PONT:

Nyilvános ülés:
1. Külterületi helyi közutak fejlesztéséhez többletforrás biztosítása

Eló’ter/esztő: Kálmán Tibor polgármester



Napirend tár2ya: Külterületi helyi közutak fejlesztéséhez többietforrás biztosítása

Írásos előterjesztés csatolva ajegyzőkönyvhöz az MÖtV. 52. (1) bekezdésJ) pontja €ilapján.

Kálmán Tibor polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta,
hogy nincs olcsóbb árajánlat. A pályázat iránt 5 gazdasági szereplő érdeklődött, de csak kettő
nyújtott be ajánlatot. Az olcsóbb ajánlat 9,3 millió forinttal többe kerül, mint amennyi forrás
jelenleg rendelkezésre áll. A műszaki tartalmat nem lehet csökkenteni, ezért az önkormányzat
vagy a hiányzó összeget rendelkezésre bocsátja, vagy a teljes pályázatot elengedi.

Javasolta, hogy az önkormányzat a hiányzó 9.320.649,- Ft-ot biztosítsa a pályázathoz.

Földesi Mihály képviselő: Kérdése, hogy egyeztettek-e már az ajánlattevővel? A különbözet
nem egészen 4 %-ot tesz ki. Véleménye szerint egy 200 millió forintos beruházásnál az árajánlat
úgy van kalkulálva, hogy akár 1 O %-ot is rászámolnak. Ha már az IP Tender kapná meg a
beruházást, akkor javasolta, hogy tárgyaljon vele az önkormányzat abban a tekintetben, hogy a
4 % körüli plusz összeget engedje el.

Kálmán Tibor polgármester: Nyílt közbeszerzési eljárásról van szó. Az árajánlatokat nyílt
felületen kapták meg, amit bárki láthat. A beruházóval csak a szerződéskötést követően tudnak
egyeztetni, korábban tilos. A minőség tekintetében megkövetelik a legjobb munkát.
Ervényteleníteni lehet a pályázatot, azonban mindenki tudja, hogy napi árak vannak, így
kevesebb nem lesz.

Gál András osztályvezető: Közbeszerzési eljárásnál mindenféle megbeszélés az ajánlattevővel
bűncselekménynek minősül, vagyis tilos. Amikor már szerződésen belül van a nyertes
ajánlattevő, utána lehet az árban lefele menni. Jelen szakaszban nem lehet az ajánlattevővel
egyezkedni.

Földesi Mihály képviselő: Ezt megérti, de nem akkora összegről van szó, ha a beruházás teljes
összegét nézik, amit ne engedhetne el a vállalkozó, főleg, amilyen silány munkákat végeznek
az elmúlt időszakban. Látta, hogy az IP Tender végzi a csatorna beruházást is. Nagyon sok
telefont kapott az elmúlt időszakban, amelynek egy részét továbbította Mucsi András
képviselőnek. Vissza kellene állítani a területet eredeti állapotába, de ez nem történik meg
megfelelő módon. Egyetért, hogy az IP Tender nyerje a pályázatot, hiszen békési vállalkozásról
van szó, de a plusz 4 %-ot engedje cl.

Kálmán Tibor képviselő: Földesi Mihály képviselő is láthatja, hogy napi szinten emelkednek
az árak. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy az áron faragjanak, amikor már
tárgyalhatnak az ajánlattevővel. Példaként említette, hogy a kukatárolóból rendeltek egy
mintapéldányt 460 ezer forintért, majd amikor a következő 10 db-ot akarták megrendelni, arra
már 830 ezer forint/db árajánlatot kaptak.

Földesi Mihály képviselő: Látható, hogy a piaci árak elszabadultak.

Kálmán Tibor polgármester: A mindennapi életet tekintve jogos Földesi Mihály képviselő
javaslata, de nem tudja, miként lehet azt kivitelezni.

További hozzászólás, kérdés, észrevétel, módosító javaslat nem volt, így szavazásra bocsátotta
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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Szavazás eló’tt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 7fő

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
178/2022. (VIII. 02.) határozata

Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az EKR000995 1 22022 azonosító
számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” megnevezésű pályázathoz többietforrást
biztosít bruttó 9.320.649,- Ft összegben, mely a 6/2022.(II.24.) önkormányzati
rendelettel elfogadott 2022. évi költségvetésben rendelkezésre áll a „Fejlesztési tartalék
alap számla” tartalék soron, és a 1 1998707-0460681 1-10000214 „Fejlesztési tartalék
alap” bankszámláról a kifizetés teljesíthető.

Határidő: intézkedésre azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: További napirendi pont nem volt, így mindenkinek megköszönte
a részvételt, és a képviselő-testület soron kívüli ülését befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző


