
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 9.
napján megtartott soron kívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.)

Jelen vannak: Kálmán Tibor polgármester, Vámos Zoltán, Polgár Zoltán, Balog Zoltán,
Deákné Domonkos Julianna, Csibor Géza, Mucsi András, Földesi Mihály,
Juhos János és Molnár Gábor képviselő.

Ijazoltan volt távol: Rácz Attila és Juhos János képviselő.

Tanácskozási jojgal vett részt:

Tárnok Lászlóné jegyző
dr. Bocskay Arpád aljegyző
Gál András osztályvezető
Nánási László ügyvezető

Az ülés kezdésének időpontja: 7. 45 h

Kálmán Tibor polgármester: Köszöntötte a soron kívüli testületi ülésén megjelenteket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 1 1 főből 8 fő jelen van, így a
nyilvános ülést megnyitotta.

(Mucsi András képviseló’ késó’bb érkezett a testület ülésére,)

Tár2y:Napirend elfogadása

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta azt ajavaslatot, amely szerint a képviselő-
testület a „Járdafelújításra többletforrás biztosítása” tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja
meg az Mötv. 46. (2) bek. c) pontja alapján.

Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévó’ képviseló’k száma: 8fó’.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
151/2020. (IX. 09.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/1 . jelzésű, a
„Járdafelújításra többleforrás biztosítása “ tárgyú előterjesztést zárt ülésen tárgyalja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Kálmán Tibor polgármester: Szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontot.



Szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásnáljelenlévő képviseló’k száma. 8fő.

- Megállapította, hogy a képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének
152/2020. (IX 09.) határozata

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. szeptember 9. napján tartott
soron kívüli ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

Zárt ülés:

1 . Járdafelújításra többietforrás biztosítása
Előterjesztő: Kálmán Tibor polgármester

Határidő: azonnal
Felelős : Kálmán Tibor polgármester

(A képviseló’-testület ülésére megérkezett Mucsi András képviselő A képviselő-testület
létszáma: 9fó).

Kálmán Tibor polgármester: Bejelentés, kérdés, észrevétel nem volt, így a képviselő-testület
nyilvános ülését 7 óra 47 perckor befejezettnek nyilvánította, és zárt ülést rendelt el, amelyről
külön jegyzőkönyv készült. Kérte, hogy csak azok maradjanak az ülésteremben, akiknek erre a
jogszabály lehetőséget biztosít.

K.m.f.

Kálmán Tibor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző


