JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2011. március 17-én, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli n y í l t üléséről.
Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,
Vámos László, Mészáros Sándor, Balázs László, Pocsaji Ildikó,
Mucsi András, Rácz Attila képviselők

Jelen vannak:

Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Farkas László aljegyző
Dr. Csarnai Judit Hatósági Osztály vezetője
Barna Barbara Műszaki Osztály munkatársa
Méri Zoltán LISZ Kft. ügyvezető igazgatója
meghívottak
Igazoltan távolmaradt:

Barkász Sándor, Koppné Dr. Hajdu Anikó,
Pataki István képviselők

Az ülés kezdésének időpontja: 17.00 h
IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselők többsége, 8
képviselő jelen van.
Javasolja, hogy fogadja el a képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontot.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadására
vonatkozó javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
88/2011. (III. 17.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2011. március 17-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Tulajdonosi hozzájárulás napkollektor telepítéséhez
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Tulajdonosi hozzájárulás napkollektor telepítéséhez

BALÁZS LÁSZLÓ képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolta az előterjesztett határozati javaslatot.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja
az előterjesztett határozati javaslatot.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
89/2011. (III. 17.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete
1. hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
5630 Békés Szarvasi u. 34. sz. (hrsz. 3917/1) alatti
ingatlanon (Sporttelep) a LISZ Kft. (5630 Békés Petőfi
u. 21.) az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Program keretében kiírásra kerülő Helyi hő,
hűtési és villamos energia igény kielégítésére megújuló
energiaforrásokkal
című
KEOP-2011-4.2.0-A
kódszámú konstrukcióhoz a pályázatát benyújtsa.
2. az 1. pontban meghatározott ingatlanon használati
meleg víz előállítása céljából napkollektor rendszer
kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja, és
felhatalmazza polgármesterét, hogy az erről szóló, a
jelen határozat mellékletét képező okiratot aláírja.
Határidő:
Felelős:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több napirendi pont nincs, megköszöni a megjelenést, a
képviselők munkáját, a képviselő-testület rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánítja.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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