JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. április 17-én, a Városháza Nagytermében
(Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli n y í l t üléséről.
Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Balázs László, Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó,
Rácz Attila képviselők

Jelen vannak:

Dr. Bimbó Mária mb. aljegyző
Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője
Dr. Uhrin Anna jogász
Hidi József önkormányzati tanácsadó
Az ülés kezdésének időpontja:
Igazoltan távolmaradt:

17.30 h

Vámos László, Mészáros Sándor, Barkász Sándor,
Pocsaji Ildikó, és Szalai László képviselők

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel a 11
képviselőből 6 képviselő jelen van. A mai rendkívüli ülés összehívását a meghívóban jelezték.
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirendi pont megtárgyalását.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot a fentiek
szerint.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
141/2013. (IV. 17.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2013. április 17-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Hozzájárulás a Békés, Széchenyi tér4/2. szám alatti üzletekre
(hrsz.: 2239/A/1-4) bejegyzett elővásárlási jog törléséhez
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Határidő:
Felelős:
1. napirendi pont:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

Hozzájárulás a Békés, Széchenyi tér4/2. szám alatti
üzletekre (hrsz.: 2239/A/1-4) bejegyzett elővásárlási jog
törléséhez

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el,
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
142/2013. (IV. 17.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1. az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati
rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, Békés Város
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező
Békés, Széchenyi tér 4/2. szám alatti társasházi ingatlan
(hrsz.: 2239/A/1-4) üzletei vonatkozásában, az ingatlannyilvántartásban Békés Város Önkormányzata javára
bejegyzett elővásárlási jog törléséhez hozzájárul;
2. felhatalmazza polgármesterét az okiratok aláírására,
valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a
képviselők munkáját, a testület rendkívüli nyílt ülését bezárja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző távollétében, helyette:

Dr. Bimbó Mária
mb. aljegyző
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