
Sorszám: I/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-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. 

augusztus 29-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

1) Békés Város Képviselő-testületének 292/2013. (VIII. 29.) számú határozatával döntött 

arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz. A csatlakozási nyilatkozat aláírásra, valamint a pályázatkezelőnek 

megküldésre került. A pályázatról szóló hirdetmény Békés Város honlapján, valamint a 

Városházi Krónikában is megjelenik. 

 

2) Békés Város Képviselő-testületének 294-296/2013. (VIII. 29.) számú határozatával 

döntött az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet és a Kecskeméti Gábor 

Kulturális Központ kezelésében lévő Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. sz. alatti ingatlanban 

kialakított gőzkabin jogi helyzetének rendezéséről, intézményi alapító okiratának 

módosításáról. A módosító okirat valamint a gőzkabin használatára és üzemeltetésére 

vonatkozó szerződések aláírásra kerültek. 

 

3) Békés Város Képviselő-testületének 297/2013. (VIII. 29.) számú határozatával döntött a 

Békési Férfi Kézilabda Kft. kamatmentes kölcsön kérelméről. A kölcsönszerződés aláírásra 

került. 

 

4) A Képviselő-testület 298/2013. (VIII. 29.) számú határozatával hozzájárul a Békési 

Kajak- Kenu Club által megnyert, a Magyar Kajak- Kenu Szövetség fejlesztési pályázatban 

foglalt fejlesztések megvalósításához, aktiválásához, fenntartásához. A haszonkölcsön 

szerződést módosító okirat aláírásra került. 

 

5) A Képviselő-testület 300/2013. (VIII. 28.) számú határozatával az alábbi civil 

szervezeteket részesítette támogatásban: Családért Alapítvány, Békési Városvédő és Szépítő 

Egyesület. A támogatási szerződések aláírásra kerültek 

 

6) Békés Város Képviselő-testületének 301/2013. (VIII. 29.) számú határozatával döntött a 

Békési Airport Kft. pénzügyi támogatás iránti kérelméről. A döntésről szóló tájékoztatás a 

Békési Airport Kft. részére megküldésre került.  

 

7) A Képviselő-testület 302/2013. (VIII. 29.) számú határozatával jóváhagyta a Szent Lázár 

Alapítvány tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét. A szükséges jognyilatkozatok aláírásra 

kerültek.  

 

8) A Képviselő-testület 305/2013. (VIII. 29.) számú határozatával döntött arról, hogy a 

„Komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulási 

csatornán I. ütem” pályázat Békés Városát érintő pótmunkájához a saját erőt a víz- és 

csatornadíjakban képzett rekonstrukciós keret terhére biztosítja.   

 



9) A Képviselő-testület 306/2013. (VIII. 29.) számú határozatával döntött a „LEADER 

térségek közötti együttműködés” keretein belül benyújtandó pályázat finanszírozásáról. A 

döntésről szóló tájékoztatás megküldésre került. A szerződés megkötése folyamatban van. 

 

10) Békés Város Képviselő-testületének 309-313/2013. (VIII. 29.) számú határozatával 

döntött az ifjúsági díjak adományozásáról. Az ifjúsági díjak a Madzagfalvi napok keretében 

ünnepélyesen kerültek átadásra.  

 

11) Békés Város Képviselő-testületének 325/2013. (VIII. 29.) számú határozatával jóváhagyta 

a LOGO GAME Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. helységbérleti szerződésének módosítása 

iránti kérelmét. A szükséges jognyilatkozatok megtétele és aláírása folyamatban van. 

 

 

 

 

 

Békés, 2013. szeptember 18. 

 

                                                                                                           Izsó Gábor 

                                                                                                         polgármester  


