
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült Békés Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 20-án, a Városháza 

Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.)  tartott rendkívüli   n y í l t  üléséről.  

 

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdős Norbert alpolgármester,  

 Barkász Sándor, Mészáros Sándor, Dr. Pálmai Tamás, 

 Vámos László,  Deákné Domonkos Julianna, Mucsi András, 

 Miklós Lajos, Belleli Lajos, Szalai László, 

Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Rácz László, Dr. Farkas István,  

képviselők   

 

 Tárnok Lászlóné aljegyző  

 Blaskovits Péter Gazdálkodási Osztály vezetője 

 Dr. Csarnai Judit Hatósági Osztály vezetője 

 Gál András Műszaki Osztály vezetője  

 Dr. Farkas László jogi munkatárs  

 meghívottak 

 

Igazoltan távolmaradt: Dr. Tóth Attila, Dr. Pásztor Gyula, Pataki István, 

 képviselők 

 

Az ülés kezdésének időpontja:  15.30 h 

 

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

megnyitja. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel a képviselők többsége, 14 

képviselő jelen van.  

 

Javasolja, hogy tárgyalják meg a meghívó szerinti napirendi pontot azzal, hogy tárgyalják 

meg a pótlólag most kiosztott alábbi előterjesztést is a mai rendkívüli ülésen:  

 

- Békés Város Képviselő-testülete 300 MFt értékű kötvénykibocsátással kapcsolatos 

302/2010. (VIII. 19.) határozatának módosítása 

 

Az előterjesztést a képviselő-testület döntésétől függően nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalják 

meg. A maga részéről a zárt ülésen történő tárgyalást javasolja, mivel a nyilvános tárgyalás 

üzleti érdeket sérthet.  

 

Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend kiegészítésére 

vonatkozó fenti javaslatot. 

 

A képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

310/2010. (IX. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. szeptember 20-i 

rendkívüli ülése napirendjére a meghívóban kiküldötteken 

túl felveszi az alábbi egyéb előterjesztést: 
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1. Békés Város Képviselő-testülete 300 MFt értékű 

kötvénykibocsátással kapcsolatos 302/2010. (VIII. 

19.) határozatának módosítása  

Zárt ülésen 

Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását az előzőekben 

elfogadottak figyelembevételével.  

 

A képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

311/2010. (IX. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete a 2010. szeptember 20-i 

rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Szennyvíztelep fejlesztésére beadott pályázattal 

kapcsolatos határozat módosítása 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

2. Élelmiszer beszerzésére kötött közbeszerzési 

szerződés módosítására vonatkozó kérelem 

Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

3. Közterület-használattal kapcsolatos fellebbezés 

elbírálása 

 Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

4. Békés Város Képviselő-testülete 300 MFt értékű 

kötvénykibocsátással kapcsolatos 302/2010. (VIII. 

19.) határozatának módosítása 

 Zárt ülésen 

  Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester   

 

 

NAPIREND TÁRGYA:   A szennyvíztelep fejlesztésére beadott pályázattal kapcsolatos 

határozat módosítása 

 

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést, és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta. 
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K é r d é s e k   -   é s z r e v é t e l e k :  

 

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Annyi kiegészítése van, ami a bizottsági ülésen is elhangzott, 

hogy ezt a pontot úgy értelmezzék, hogy semmilyen formában sem jelent csatornadíj-emelést, 

hanem csak technikai megoldás, hogy a Vízművek Zrt. által befolyt csatornadíjból történik a 

működtetés. Kéri, hogy ez szerepeljen a jegyzőkönyvben.  

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: A kérésnek megfelelően ezt felveszik a jegyzőkönyvbe.  

 

Mivel további kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztett 

határozati javaslatot.   

 

A képviselő-testület 14 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:  

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

312/2010. (IX. 20.) határozata: 

 

Békés Város Képviselő-testülete 308/2010. (IX. 8.) 

határozatát az alábbi 3. ponttal egészíti ki: 

 

„3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 

mint fenntartó, a támogatással létrejött létesítmény 

működtetésének fedezetét a csatornadíjakból, a 

szükséges rekonstrukciót pedig az üzemeltető által az 

üzemeltetésbe adott vagyon után fizetendő díjból 

biztosítja.” 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

 

IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel nyílt ülésen tárgyalandó további napirendi pont nincs, 

bejelenti, hogy a képviselő-testület  z á r t    ü l é s e n   folytatja munkáját az elfogadott 

napirendnek megfelelően. Megkéri a hallgatóságot az ülésterem elhagyására. A képviselő-

testület nyilvános ülését berekeszti 

 

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

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

   Izsó Gábor        Tárnok Lászlóné  

  polgármester             aljegyző  

 


