JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 18-án, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Mészáros Sándor, Balázs László, Mucsi András,
képviselők

Jelen vannak:

Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Farkas László aljegyző
Váczi Julianna Gazdasági Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Bimbó Mária osztályvezető
Dr. Uhrin Anna jogász
Budai Tünde önkormányzati tanácsadó
Ilyés Péter BKSZ Kft. ügyvezetője
Az ülés kezdésének időpontja:
Igazoltan távolmaradt:

16.00 h

Barkász Sándor, Pocsaji Ildikó, Koppné Dr. Hajdu Anikó,
Rácz Attila, Pataki István, képviselők

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel a
képviselők többsége, a 11 képviselőből 6 képviselő jelen van.
Javasolja a meghívó szerint kiközölt napirend megtárgyalását. Mivel ezzel kapcsolatban
kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
310/2012. (X. 18.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2012. október 18-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Dél-Alföldi
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer hulladékgazdálkodási koncepciójához
csatlakozás
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
Határidő:
Felelős:

azonnal
Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási
hulladékgazdálkodási koncepciójához csatlakozás

Rendszer

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy vegyenek részt a koncepcióban, és
ha meglesznek a pontosabb számok, majd meglátják, hogyan alakul tovább.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Nagyon sebtében készültek el az előterjesztésben szereplő
számítások, mivel szorított a határidő. Javasolja, hogy értsen egyet a képviselő-testület a
koncepcióval, azonban úgy gondolja biztonságosabb, ha még egy hetet várnak, és akkor látják
majd, hogy milyen kondíciókkal tud a város kikerülni ebből a dologból.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a fenti javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
311/2012. (X. 18.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete egyetért a Dél-Alföldi
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
hulladékgazdálkodási koncepciójával, azonban a pontos
számadatok ismeretében később visszatér a végső döntés
meghozatalára, hogy a pályázatban részt vesz-e.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal, beszámolásra:
2012. október 26-i képviselő-testületi ülés
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: A fenti döntéshez hozzáfűzi, hogy a képviselő-testület most
arról szavazott, hogy a koncepcióval egyetért, egyébként annak kell szavazni, aki kilép, erről
igazából nem kell szavazni, de jobbnak látta, ha ezt a saját helyzetük ismeretében képviselőtestület elé terjeszti.
Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni mindenkinek a megjelenést, a munkát, a
képviselő-testület rendkívüli ülését bezárja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző

2

