JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2010. október 01-én, a Városháza kistermében
(Békés, Petőfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli n y í l t üléséről.

Jelen vannak:

Izsó Gábor polgármester, Erdős Norbert alpolgármester, Mészáros
Sándor, Mucsi András, Miklós Lajos, Barkász Sándor, Szalai László,
Vámos László, Deákné Domonkos Julianna, Dr. Tóth Attila, Dr. Pálmai
Tamás, Dr. Farkas István képviselők
Tárnok Lászlóné aljegyző
Dr. Csarnai Judit Hatósági Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Farkas László jogi munkatárs
Krattinger Linda ügyintéző
meghívottak

Igazoltan távolmaradt:

Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Pásztor Gyula, Pataki István, Belleli
Lajos, Dr. Rácz László képviselők

Az ülés kezdésének időpontja: 12.30 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselők többsége, 12
képviselő jelen van.
Javasolja, hogy tárgyalják meg a meghívó szerinti napirendi pontokat a mai rendkívüli ülésen,
a 2. napirendi pontot zárt ülés keretében:
1. Víz- és csatornadíjakon képződött fejlesztési hányad felhasználása
2. Élelmiszer beszerzésére kötött közbeszerzési szerződés felbontására vonatkozó
nyilatkozat elbírálása
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását a fentiek
szerint.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
316/2010. (X.01.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. október 01-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
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1. Víz- és csatornadíjakon képződött
hányad felhasználása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

fejlesztési

Zárt ülésen:
2. Élelmiszer beszerzésére kötött közbeszerzési
szerződés felbontására vonatkozó nyilatkozat
elbírálása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester

NAPIREND TÁRGYA:

Víz- és csatornadíjakon
felhasználása

képződött

fejlesztési

hányad

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Kérdések

- észrevételek:

IZSÓ GÁBOR polgármester: A döntést sürgeti, hogy a kritériumban szerepel a legalább 13
Celsius fokos vízhőmérséklet, amelyet a tartós fagyok előtt lehet csak garantálni. Fontos,
hogy még a fagy előtt megkezdődjön a betelepítés. Mivel egyéb hozzászólás nem érkezett,
ezért az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
317/2010. (X.01.) határozata:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víz- és csatornadíjakban
képzett fejlesztési keret terhére az alábbi feladatok megvalósítását hagyja jóvá:
Megnevezés

Sorsz.

1.
2.

Szennyvíztisztító telep levegőztető rendszerének átalakítása
Bölcsőde víz- és szennyvízbekötése
Összesen:

Határidő:

értelem szerint

Felelős:

Izsó Gábor polgármester

Nettó becsült
költség
(millió Ft-ban)
10
3,0
13

3
IZSÓ GÁBOR polgármester: Megköszöni a képviselők munkáját, a rendkívüli, nyílt ülést
bezárja, és bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
aljegyző

