
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. május 06-án, megtartott soron kívüli 

nyílt  üléséről.  

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor János, Deákné 

Domonkos Julianna, Mucsi András, Szalai László, Dr. Seres István 

képviselők 

  

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Uhrin Anna aljegyző  

 Váczi Julianna Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Dr. Bimbó Mária osztályvezető  

 

Ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2. sz.) 
 

Igazoltan távol:  Barkász Sándor, Balázs László, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila  

 

Az ülés kezdésének időpontja: 16.00 h 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 11 

képviselőből 7 képviselő jelen van.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.  

 

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő 

 

A képviselő-testület 7 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

215/2015. (V. 06.) határozata:  

Békés Város Képviselő-testülete a 2015. május 06-i ülése 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Pályázat benyújtása gyermekszegénység elleni program keretében nyári 

étkeztetés biztosítása támogatására 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester        

 

 

NAPIREND TÁRGYA:  Pályázat benyújtása gyermekszegénység elleni program 

keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására 

 

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján 

 

DR. BIMBÓ MÁRIA osztályvezető: Elmondja, hogy amikor összehívták az ülést, akkor még 

a pályázat benyújtásához szükséges előírás volt a képviselő-testület jóváhagyása is. Elmondja, 

hogy 5 perccel ezelőtt kaptak egy e-mailt amely szerint ez mégsem szükséges. Azaz a 

polgármester nyilatkozata is megfelelő lenne.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem 

hangzott el, szavazásra bocsátja, az előterjesztett határozati javaslatot.   
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Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 7 fő. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

216/2015. (V. 06.) határozata:  

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülte  

 utasítja a polgármestert, hogy 7.744.000 Forint vissza nem térítendő 

költségvetési támogatásra pályázatot nyújtson be a 

gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés 

biztosítása támogatására, azzal, hogy az Önkormányzat a pályázathoz 

saját erőt nem biztosít. 

 felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi 

jognyilatkozat megtételére, aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a képviselők és a 

hivatal munkatársai munkáját, a képviselő-testület nyilvános ülését befejezettnek nyilvánítja.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

   Izsó Gábor         Tárnok Lászlóné 

 polgármester                    jegyző   
 


