JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2010. március 10-én, a Városháza
Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) tartott rendkívüli n y í l t üléséről.
Izsó Gábor polgármester, Barkász Sándor, Mészáros Sándor,
Dr. Pálmai Tamás, Deákné Domonkos Julianna,
Mucsi András, Miklós Lajos, Tóth Attila, Pataki István,
Szalai László, Dr. Rácz László képviselők

Jelen vannak:

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
Tárnok Lászlóné aljegyző
Dr. Csarnai Judit Hatósági Osztály vezetője
Gál András Műszaki Osztály vezetője
Dr. Farkas László jogi munkatárs
Dr. Kovács Gergely jogi munkatárs
Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó
meghívottak
Igazoltan távolmaradt:

Erdős Norbert alpolgármester, Vámos László,
Dr. Pásztor Gyula, Belleli Lajos, Dr. Gosztolya Ferenc,
Dr. Farkas 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, 11
képviselő jelen van.
Javasolja, hogy tárgyalják meg a meghívó szerinti napirendi pontot azzal, hogy tárgyalják
meg a pótlólag kiküldött alábbi előterjesztést is a mai rendkívüli ülésen:
- Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos képviselő-testületi döntések meghozatala
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a napirend elfogadását a fentiek
szerint.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
79/2010. (III. 10.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2010. március 10-i
rendkívüli ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Földgáz megyei közös beszerzése a szabadpiacról
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

2
2. Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos
képviselő-testületi döntés meghozatala
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

Földgáz megyei közös beszerzése a szabadpiacról

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

- észrevételek:

SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Bizottsági ülésen is támogatta, és most is támogatja az
előterjesztést. Annyi megjegyzése van, hogy valahol nagy káosz van, mert a megye leveleiben
is különböző időpontok szerepelnek, és kérik az önkormányzatokat a rendkívüli testületi
ülések tartására. Azzal egyetért, hogy a meghívóban indokolják a rendkívüli testületi ülés
összehívását, de az előterjesztés egy szakmai anyag, ebben ne indokoljanak, ezért ettől el kell
tekinteni legközelebb.
DR. HEINERNÉ DR. KECSKÉS ARANKA jegyző: Nem tud egyetérteni a képviselő úr által
mondottakkal, mert az előterjesztésben ilyen indoklásnak is helye van, ugyanis az a vád érte
őket egy nyilvános sajtófórumon, hogy az anyagok előkészítetlensége miatt van szükség
rendkívüli testületi ülés összehívására, és ott nem hangzott el, hogy szakmai előkészítetlenség,
vagy mi egyéb okból. Véleménye szerint ezek egyébként is összetartoznak, és nem lehet
különválasztani, egyébként ez is szakmai kérdés, így mindenki számára nyilvánvaló, hogy az
előkészítők nem hibáztak azért, amiért ismét rendkívüli testületi ülést kellett összehívniuk,
mint annyiszor másszor az elmúlt években.
SZALAI LÁSZLÓ képviselő: Nem ő mondta sajtótájékoztatón, de tudna példákat mondani az
elmúlt években, amikor indokolatlanul hívták össze a rendkívüli testületi ülést. Ettől
függetlenül most nem erről beszél, hanem arról, hogy a jegyző a hivatal álláspontját
megvédheti más fórumokon, ennek helye nem az előterjesztés. Az előterjesztés szakmai
anyag kell, hogy legyen.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra
bocsátja az előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő elhagyta az
üléstermet, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 10 fő.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
80/2010. (III. 10.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
1. résztvevőként csatlakozik a közös földgázbeszerzésre
irányuló szindikátushoz,
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2. jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként becsatolt
szindikátusi szerződés-tervezetet.
3. felkéri intézményeit, hogy a csatlakozzanak a
gázbeszerzési szindikátushoz.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a
szindikátusi szerződés, továbbá a beszerzési eljárás során
kiválasztott ajánlattevővel a szállítási szerződés aláírására,
valamint arra, hogy a közös földgázbeszerzés ügyében
eljárjon.
Határidő:
Felelős:

NAPIREND TÁRGYA:

intézkedésre azonnal
Izsó Gábor polgármester
Ivóvízminőség-javító Programmal
testületi döntések meghozatala

kapcsolatos

képviselő-

MIKLÓS LAJOS képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
IZSÓ GÁBOR polgármester: Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, külön-külön
szavazásra bocsátja az előterjesztett határozati javaslatokat.
Szavazás előtt megállapítja, hogy időközben Barkász Sándor képviselő visszatért az
ülésterembe, így a szavazásnál jelenlévő képviselők létszáma: 11 fő.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
81/2010. (III. 10.) határozata:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon
kívül helyezi 8/2010. (I.28.) határozatát.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
82/2010. (III. 10.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező
„Közép-Békési
Térség”
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását.
2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert, hogy a
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jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező „KözépBékési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását aláírja.
3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert, hogy „KözépBékési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulásban Békés Város Önkormányzatát teljes
döntési jogkörrel képviselje.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

A képviselő-testület 11 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2010. (III. 10.) határozata:
Békés
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Almáskamarás és Nagykamarás településeknek a „KözépBékési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társuláshoz társult tagként való csatlakozásához
hozzájárul.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

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

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

