
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. december 4-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,  

 Mucsi András, Koppné Dr. Hajdu Anikó, Rácz Attila  

 képviselők  

 

 Tárnok Lászlóné jegyző  

 Dr. Farkas László aljegyző  

 Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője 

 Dr. Uhrin Anna jogász 

 Hidi József önkormányzati tanácsadó  

 Budai Tünde önkormányzati tanácsadó 

  

Az ülés kezdésének időpontja: 16.00 h 

 

Igazoltan távolmaradt:  Balázs László és Pocsaji Ildikó képviselők 

 

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

megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel a 10 

képviselőből 8 képviselő jelen van. A mai rendkívüli ülés összehívását a meghívóban jelezték.  

 

Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását. 

 

Mivel ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi 

javaslatot.  

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

349/2012. (XII. 4.) határozata:  

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2012. december 4-i 

rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

1. Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása  

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

2. Békés, Széchenyi tér 4/2. szám (hrsz.: 2239) alatti ingatlan 

társasházzá alakítása, üzleteinek értékesítése 

Zárt ülésen 

 Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester  
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NAPIREND TÁRGYA:  Költségvetési pénzeszköz átcsoportosítása   

 

MÉSZÁROS SÁNDOR képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A bizottság elnökének 

távollétében, megbízásából vezette a Pénzügyi Bizottság ülését, amely megtárgyalta az 

előterjesztést, és egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az 

előterjesztett határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

350/2012. (XII. 4.) határozata: 

1.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évi 

költségvetésében tervezett, működési kiadás, személyi jellegű 

kiadások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatai 

terhére az alábbi pénzösszeg átcsoportosítását hagyja jóvá: 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete 

(székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 3. képviseli: Juhos 

Józsefné elnök) támogatására 500.000,- Ft 

2.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 

polgármesterét arra, hogy a fentiek szerint támogatásban 

részesített szervezettel szerződést kössön az 1. pontban megjelölt 

összeggel, azzal, hogy a támogatások felhasználásáról a 

támogatottnak 2013. december 31-ig kell írásos tájékoztató 

megküldésével elszámolnia, melynek elmaradása esetén – annak 

pótlásáig – az Önkormányzat minden további támogatást 

felfüggeszt. A támogatás jogszabálysértő vagy nem 

rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatott szervezetet 

visszafizetési kötelezettség terheli. 

3.) A támogatás folyósításának feltétele a 2011. évi CLXXV. 

törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezett beszámoló. 

Határidő:       intézkedésre azonnal 

Felelős:   Izsó Gábor polgármester 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület 349/2012. (XII. 4.) 

határozatával elrendelt  z á r t   ü l é s   tartására kerül sor. Megkéri a hallgatóságot az 

ülésterem elhagyására.  

 

A zárt ülésről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően külön jegyzőkönyv készült.  

 

Mivel nyílt ülésen tárgyalandó több napirendi pont nincs, a képviselő-testület rendkívüli nyílt 

ülését bezárja.  

K. m. f.  

 

 

  Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné 

 polgármester                 jegyző  


