
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. július 12-én, a Városháza Nagytermében 
(Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli  n y í l t   üléséről.  
 
Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, 

Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor, Balázs László,  
Pocsaji Ildikó, Mucsi András, Rácz Attila képviselők   

 
 Tárnok Lászlóné jegyző  
 Dr. Uhrin Anna aljegyző 
 Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője  
 Gál András Műszaki Osztály vezetője 
 Hidi József önkormányzati tanácsadó   
 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 
  
  
Az ülés kezdésének időpontja: 15.50 h 
 
Igazoltan távolmaradt:  Koppné Dr. Hajdu Anikó és Szalai László képviselők 
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése határozatképes, mivel 
a 11 képviselőből 9 képviselő jelen van. A mai rendkívüli ülés összehívását a meghívóban 
jelezték.  
 
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirendi pont megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, 
hogy vegyék fel a mai ülés napirendjére a most kiosztott alábbi előterjesztést is:   
 
IV/2. sorszámmal: Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásának 
szándéka – nyílt ülésen, 1. napirendi pontként. 
 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, elsőként szavazásra bocsátja az új napirendi pont 
felvételére vonatkozó javaslatot.    

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
   
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
272/2013. (VII. 12.) határozata:  

A képviselő-testület a 2013. július 12-i rendkívüli ülése 
napirendjére felveszi az alábbi előterjesztés megtárgyalását, 
melyet nyílt ülésen, 1. napirendi pontként tárgyal:  

IV/2. sorszámmal: Települési Értéktár és Települési Értéktár 
Bizottság létrehozásának szándéka 

Határidő:   azonnal 
Felelős:   Izsó Gábor polgármester  
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IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja az ülés napirendjét a fenti határozat 
figyelembevételével, illetve azzal, hogy az „Ingatlanértékesítés előkészítése” tárgyú 
előterjesztést 2. napirendi pontként, zárt ülésen tárgyalják meg, mivel a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat üzleti érdekét sértené.      

Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
   
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
273/2013. (VII. 12.) határozata:  

A képviselő-testület a 2013. július 12-i rendkívüli ülése 
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásának 
szándéka 
Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

2. Ingatlanértékesítés előkészítése 
Zárt ülésen 
Előterjesztő:  Izsó Gábor polgármester 

Határidő:   azonnal 
Felelős:   Izsó Gábor polgármester  

 
 

 

1. napirendi pont: Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásának szándéka 

 
BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja 
az előterjesztett határozati javaslatot.   
 
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 9 fő. 
   
A képviselő-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  
 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
274/2013. (VII. 12.) határozata: 

 
I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti 

értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, és a 
magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV.16.) Korm. Rendelet vonatkozó rendelkezései alapján azt a 
döntést hozza meg, hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásának 
lehetőségével. 
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II.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békési Települési 
Értéktár Bizottság létrehozásáról, működésének szabályairól a 2013. 
szeptemberi ülésen fog dönteni. 

 
III.  Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Békés Város 

Polgármesterét, hogy a döntésről értesítse a megyei közgyűlés elnökét. 
 

Határidő:  intézkedésre azonnal 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 
 

 
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel nyílt ülésen tárgyalandó további napirendi pont nincs, 
bejelenti, hogy a képviselő-testület 273/2013. (VII. 12.) határozatával elrendelt  z á r t   ülés 
tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az ülésterem elhagyására. A testület rendkívüli 
nyílt ülését befejezettnek nyilvánítja.  
 
A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.   
 

 
K. m. f.    

 
 
 
 

  Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné 
 polgármester                 jegyző  


