JEGYZŐKÖNYV
Készült Békés Város Képviselő-testületének 2017. március 9-én megtartott soron kívüli
nyílt üléséről.
Az ülés helye:

Városháza Kisterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Pásztor János, Deákné Domonkos Julianna, Balázs
László, Mucsi András, Barkász Sándor, Dr. Gosztolya Ferenc, Dr. Seres
István képviselők
Kálmán Tibor alpolgármester
Tárnok Lászlóné jegyző
Dr. Tari Béla aljegyző
a Polgármesteri Hivatal munkatársai
meghívottak
Igazoltan távol:

Dr. Pálmai Tamás, Koppné Dr. Hajdú Anikó, Rácz Attila

Az ülés kezdésének időpontja:

15.30 h

IZSÓ GÁBOR polgármester: Köszönti a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, az ülést
megnyitja. A képviselő-testület megkezdi a munkáját. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
határozatképes.
Javasolja, hogy a napirendi pontot a kipostázott meghívó szerint tárgyalják meg.
Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását.
Szavazás előtt megállapítja, hogy a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő
A képviselő-testület 8 igen – egyhangú- szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2017. (III. 09.) határozata:
Békés Város Képviselő-testülete a 2017. március 9-i ülése
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
NAPIRENDI PONTOK:
1. Békési Kistérségi Társulás vagyonkezelési
elfogadása
Előterjesztő:
Izsó Gábor polgármester
NAPIREND TÁRGYA:

szabályzatának

Békési Kistérségi Társulás vagyonkezelési szabályzatának
elfogadása

Írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz az Mötv. 52.§ (1) bekezdés f) pontja alapján
MUCSI ANDRÁS képviselő: Az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag tárgyalásra alkalmasnak tartotta.

IZSÓ GÁBOR polgármester: Bízik abban, hogy sikerül értékesíteni a hálózatot, ennek a
hálózatnak 9 tulajdonosa van, amelyből Békés a legnagyobb. A hálózatra van egy érdeklődő,
aki ezt megvásárolná, ezért kellett összehívni a Képviselő-testületi ülést. Az ASP rendszer
most kerül kiépítésre, így most nyílik mód az értékesítésre. Később nagy valószínűséggel nem
lehet értékesíteni.
Mivel további szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja az
előterjesztett határozati javaslatot.
Szavazás előtt megállapítja, hogy, a szavazásnál jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
A képviselő-testület 7 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2017. (III. 09.) határozata:
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békési Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsának 5/2017. (II. 7.) sz. határozatával jóváhagyott
társulási „Vagyonkezelési Szabályzat”-át elfogadja. Felkéri a polgármestert,
hogy az elfogadásról szóló jelen határozatot haladéktalanul küldje meg a
Társulás részére.
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét a Békési Kistérségi Társulásban a vagyonkezelési
szabályzatban foglalt előírások szerint az önkormányzat képviseletére, a
szükséges intézkedések megtételére, valamint valamennyi szükséges
jognyilatkozat megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Izsó Gábor polgármester

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

K. m. f.

Izsó Gábor
polgármester

Tárnok Lászlóné
jegyző
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