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Sorszám: I/1. 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
 

Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 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 2012. március 
29-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 75/2012. (III. 29.) sz. határozatában 
jóváhagyta a sportszervezetek 2012. I. félévi költségvetési támogatását. A sportszervezetekkel 
a támogatási szerződések megkötésre kerültek. 
 
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2012. (III. 29.) sz. határozatában 
felhatalmazza polgármesterét a 2004. december 20-án a menetrend szerinti helyi közforgalmú 
autóbusz-közlekedési hálózat működésére kötött, 2005. január 1. napjától hatályba lépett 
Közszolgáltatási Szerződés módosításának aláírására. A szerződés aláírásra került. 
 
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 83/2012. (III. 29.) sz. határozata 
értelmében pályázatot nyújt be a Dél-alföldi Operatív Program „Nevelési intézmények 
fejlesztése” pályázati kiírásra - „Békés, Bóbita óvoda fejlesztése” beruházással. A pályázat 
benyújtásra és befogadásra került. 
 
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 84-86/2012. (III. 29.) sz. 
határozataiban jóváhagyta, hogy Békés Város Önkormányzata, mint a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás székhely önkormányzata, az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 4/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtson be a Békési Kistérségi Óvoda 
Központi Óvodájának fűtéskorszerűsítésére, utólagos hőszigetelésére, nyílás záró cseréjére, 
akadálymentesítésére; a Városi Sportcsarnok használati melegvíz-ellátó rendszerének 
megújuló energiát felhasználó korszerűsítésére, a tornaterem öltözői zuhanyzóinak 
felújítására, energiatakarékos vízvételi lehetőség beépítésére, valamint Békés, térfigyelő 
kamerarendszerének I. ütemének kiépítésére. A pályázatok benyújtásra kerültek. 
 
5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 87/2012. (III. 29.) sz. határozata 
értelmében nem tudta támogatni a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. tagi kölcsön 
befizetésére vonatkozó kérelmét. A határozat a Kft. számára megküldésre került.  
 
6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2012. (III.29.) sz. határozata 
értelmében az Otthonközeli Szociális Támogató Közhasznú Egyesület hozzájáruló nyilatkozat 
megadására irányul kérelmét a házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás 
vonatkozásában nem támogatta. A határozat az Egyesületnek megküldésre került. 
 
7. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2012. (III. 29.) sz. határozatával 
az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban: Jövőnkért Békési Nagycsaládos Közhasznú 
Egyesület, Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány, Családért Alapítvány. A támogatási 
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szerződések megkötésre kerültek. A támogatások átutalása folyamatban van, abból kifolyólag, 
hogy a beszámolók letétbe helyezését igazoló nyilatkozatok még nem kerültek bemutatásra.  
 
8. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92-100/2012. (III. 29.) sz. 
határozatával „Békés Város Díszpolgára” címet adományozott Csuta György festőművésznek, 
a Csuta Nemzetközi Művésztelep vezetőjének. „Békés Városért” kitüntetésben részesült 
Farkas Lászlóné nyugalmazott pedagógus, iskolaigazgató, Czinanó József a közhasznú 
foglalkoztatottak brigádvezetője és Bagoly László az Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a 
Békési Városi Ifjúsági Fúvószenekar vezetője. 2012. évben „Civilek a Városért” kitüntetésben 
részesült a Békési Városi Ifjúsági Fúvószenekar. „Az Év Békési Sportolója” kitüntetésben 
részesült Váradi Tamás ökölvívó, Sebestyén Péter asztaliteniszező és Kiss Zoltán kajakozó. 
Az elismerések átadására a Képviselő-testület 2012. április 13-i ünnepi testületi ülésén került 
sor.  
 
9. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2012. (III. 29.) sz. határozatával 
jóváhagyta Hamza Jánosné egyéni vállalkozó kezdeményezésére, az Önkormányzattal 
fennálló Békés, Széchenyi tér 4/2. szám alatti, üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetését. A szerződés megkötésre, az üzlethelyiség 
visszaadásra került. 
 
 
 
 Békés, 2012. április 19. 
  

Izsó Gábor 
polgármester 


