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Sorszám: I/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

 

               Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az SZMSZ 12. § (3) bekezdés c) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2013. január 9-

i rendkívüli ülésén, a 2013. január 18-i rendkívüli ülésén, a 2013. január 31-i ülésen és a 

2013. február 14-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

 

1. A Képviselő-testület a 413/2012.(XII.20.) sz. határozatát a 3/2013. (I.9.) sz. 

határozatával módosította, miszerint a Közétkezés biztosítása az Önkormányzat által 

működtetett intézményekben elnevezésű közbeszerzési eljárást eredménytelennek 

nyilvánította, és új eljárás kiírásáról döntött. Az új közbeszerzési eljárás fenti tárgyban 

kiírásra került. 

2. A Képviselőtestület az 5/2013. (I.18.) sz. határozatában döntött, hogy a Békési 

Kistérségi Társulás Magyarország-Románia határon átnyúló Együttműködési program 

2007-2013 HURO/1101/002/1.2.1. sz. projektje előfinanszírozásához a 2013. évi 

költségvetésében 35 520 000 Ft összeget biztosít az előfinanszírozáshoz. Az összeg a 

2013. évi költségvetésbe betervezésre került. 

3. A Képviselő-testület a 6/2013.(I.18.) sz. határozatában arról döntött, hogy pályázatot 

nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázati 

kiírásra. A pályázat határidőben benyújtásra került, és a befogadásról is értesítést 

kaptunk. 

4. A Képviselő-testület a 7/2013.(I.18.) sz. határozatában arról döntött, hogy pályázatot 

nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázati 

kiírásra. A pályázat határidőben benyújtásra került, és a befogadásról is értesítést 

kaptunk. 

5. A Képviselő-testület a 15/2013.(I.31.) sz. határozatában, az Inkubátorházban lévő 

bérlemények 2013. február 1-től alkalmazandó bérleti díjairól döntött. A szerződések 

megkötése folyamatban van. 

6. A Képviselőtestület a 17/2013.(I.31.) sz. határozatában arról nyilatkozott, hogy 2013. 

április 30-át követően is folytatja a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását. A 

Képviselő-testület döntéséről a polgármester február 15-ig tájékoztatta az EMMI 

miniszterét. 

7. A Képviselő-testület a 18/2013. (I.31.) sz. határozatával jóváhagyta a KLIK-el 

kötendő használati szerződést. A szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 

8. A Képviselő-testület a 21/2013. (I.31.) sz. határozatában döntött arról, hogy 

csatlakozik Mezőberény Város Önkormányzatának a nemdohányzók védelmében 

indított kezdeményezéséhez. A határozati kivonat a polgármester részére 

megküldésére került. 

9. A Képviselőtestület a 24/2013. (I.31.) sz. határozatában közmeghallgatás 

megtartásáról döntött a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével 

kapcsolatban. A közmeghallgatás 2013. február 14-én megtartásra került. 

10. A Képviselő-testület a 26/2013. (I.31.) sz. határozatában arról döntött, hogy a Békés, 

Széchenyi tér 6. sz. alatti üzlethelyiség vonatkozásában a bérleti szerződést 
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2015.december 31-ig meghosszabbítja. A határozatban foglalt feltételekkel a bérleti 

szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 

11. A Képviselő-testület a 27/2013. (I.31.) sz. határozatában arról döntött, hogy a Békés, 

Szarvasi u. 2. sz. alatti helyiség vonatkozásában 2016. március 31-ig bérleti szerződést 

köt a Tágas Tér Egyesülettel. A határozatban foglalt feltételekkel a szerződés mindkét 

fél részéről aláírásra került. 

12. A Képviselő-testület a 35/2013.(II.11.) sz. határozatában arról döntött, hogy pályázatot 

nyújt be a Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fejlesztések és 

közvilágítás energiatakarékos átalakítása” KEOP-2012.5.5.0/A kódszámú pályázati 

kiírásra Békés város közvilágítási hálózatának korszerűsítésére. A pályázat 

határidőben benyújtásra került. 

 

Békés, 2013. február 22. 

  

Izsó Gábor 

Polgármester 


