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Készült: Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. niárdus 7. napján
megtartott soron kívüli n vii ván os üléséről

A: ülés helye: Városháza Kisterme (Békés. Petői u. 2.)

Jeleit vannak: Izsó Gábor polgármester, Pásztor János, dr. Pálmai Tamás, Barkász Sándor,
Balázs László, Mucsi András és dr. Gosztolya Ferenc képviselők.

igazoltan volt távol: Deákné Domonkos Julianna, Koppné dr. Hajdú Anikó, Rácz Attila és dr.
Seres István képviselö.

Tan ácskozási loggal vett részt:

Támok Lászlóné jegyző
Kálmán Tibor alpolgármester
Gál András osztályvezető

Az ülés kezdésének időpontia: 15.45/t

Izsó Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő
testület határozatképes, mert 11 főből 7 főjelen van. Így a nyilvános ülést megnyitotta.

Táruv:Napirend módosítása

Izsó Gábor polgármester: Javasolta. hogy a képviselő-testület a meghivóban szerep’ő L
napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja meg az Mötv. 46. * (2) bekezdés c) pontja alapján.
Szavazásra bocsátotta a javaslatot.

- Megállapította. hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az a’ábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Kép viselő-testületének
95/2018. (ilL 07.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a meghÍvóban szereplő 1. napirendi
pontot. a „Közbeszerzési eljárás megindÍtása” tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja
az Mötv. 46. * (2) bek. c) pontja alapján.

Felelős: Izsó Gábor polgármester
Fiatáridő: azonnal

Tár2v:Napirendi pont elfogadása

Izsó Gábor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplö napirendi pontot azzal.
hogy az I. pontban szereplő ügyet a képviselő-testület döntésének megfelelően zárt ülésen
tárgyalja.



- Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen. egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés kjros Önkormányzata Kéyviselótestületéizek
96/2018. UH 07.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. március 7. napján tartott soron kívüli
ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta cl:

NAPIRENDI PONT:

Zárt ülés:

1. Közbeszerzési eljárások megindítása
Előterjesztő: Izsó Gábor polgármester

Izsó Gábor polgármester: A képviselő-testület nyilvános ülését 15 Óra 47 perckor befejezettnek
nyilvánítoua, és zárt ülést rendelt cl. amelyről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.
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Iz Ó Gábor Tárnok Lászlóné

p gármester jegyző


