Sorszám: I/1.

TÁJÉKOZTATÓ
Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-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. február
28-i, március 28-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról.
1. A Képviselő-testület az 54/2013.(II.28.) sz. határozatában döntött arról, hogy
köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 29.) önkormányzati rendeletet az áprilisi
ülésig felülvizsgálja, azonban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
végrehajtási rendeletei még nem kerültek elfogadásra, ezért a köztisztasági rendeletet
az azt jelentősen befolyásoló jogszabályok elfogadását követően terjesztjük a T.
Képviselő-testület elé.
2. A Képviselő-testület 64-67/2013. (II.28.) sz. határozataival kezdeményezte a
településrendezési eszközök módosítását. A módosítási eljárás folyamatban van.
3. A Képviselő-testület 69/2013. (II. 28.) sz. határozatával a Szent Lázár Alapítvány
Békés „Lazarus” bérleti jogviszony meghosszabbítására vonatkozó kérelmét
jóváhagyta, és bérleti jogviszonyát az 5630 Békés, Petőfi u. 33. szám alatti ingatlan
vonatkozásában 2014. június 30. napjáig meghosszabbította. A bérleti szerződés
megkötésre került.
4. A Képviselő-testület 103/2013. (III.28.) sz. határozatával módosította a Békés Városi
Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ alapító okiratát, 104/2013.
(III.28.) sz. határozatával módosította a Reményhír Intézményfenntartó Központtal a
Békés, Jantyik u. 21-25. sz. ingatlanra kötött használati szerződést, valamint 105/2013.
(III.28.) sz. határozatával az Önkormányzat tulajdonában lévő dánfoki vízfelület
halászati jogát haszonbérbe adta a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport
és Turisztikai Központ számára. Az alapító okirat a Magyar Államkincstárnak
megküldésre, a használati megállapodás és a haszonbérleti szerződés a felek között
aláírásra került.
5. A Képviselő-testület 110/2013. (III.28.) sz. határozatával hozzájárulását adta a Békés,
Széchenyi tér 15. szám alatti ingatlanban lévő, az Önkormányzatot megillető 531/1657
tulajdoni hányadú - a Békés Megyei Kormányhivatal használatában álló - 387 m2
alapterületű ingatlanrész (Gyulai Járási Hivatal Járási Földhivatala Békési
Kirendeltsége) összes helyiségében integrált kormányzati ügyfélszolgálat
(kormányablak) kialakításához. A szándéknyilatkozat megküldésre került.
6. A Képviselő-testület a 116/2013. (III. 28.) sz. határozatával „Békés Város
Díszpolgára” címet adományozott Pataki István (posztumusz) egykori
polgármesternek. 117-119/2013. (III.28.) sz. határozataival „Békés Városért”
kitüntetésben részesült Szeverényi Barnabás pedagógus, Varga István hentes,
mészáros, és Szilágyi Erzsébet a Kecskeméti Gábor kulturális Központ
igazgatóhelyettese. „Az Év Békési Sportolója” kitüntetésben részesült Nyeste Ágnes
atléta, Győri Mátyás kézilabdázó, és Szalontai Mihály ökölvívó. Az elismerések
átadására a Képviselő-testület 2013. április 15-i ünnepi testületi ülésén került sor.
Békés, 2013. április 19.
Izsó Gábor
Polgármester

