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Sorszám: I/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 
Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-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. 
augusztus 30-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 248/2012. (VIII. 30.) sz. határozatával 
döntött arról, hogy a májusban elfogadott Közoktatási megállapodásoknak a Reményhír 
Intézményfenntartó Központ által azonnali hatállyal történő felmondását tudomásul veszi, 
valamint a békési oktatási intézmények további működtetése vonatkozásában együttműködési 
megállapodást köt a Reményhír Intézményfenntartó Központtal. A megállapodás megkötésre 
került.  
 
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 250/2012. (VIII. 30.) sz. határozatával 
döntött arról, a tulajdonát képező Békés Hunyadi tér 1/1 sz. alatt található ingatlant a Szent 
Lázár Alapítvány részére – változatlan feltételekkel -2012. szeptember 7. napjától 2017. 
szeptember 6. napjáig – további 5 évre ingyenes haszonkölcsönbe adja, valamint hozzájárult, 
hogy a Szent Lázár Alapítvány által létrehozni kívánt, Békés Manufaktúra Humán Szolgáltató 
Non-profit Kft a fenti ingatlant székhelyként bejegyezhesse. A haszonkölcsön szerződés a 
felek között aláírásra került.  
 
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 253/2012. (VIII. 30.) sz. határozatával 
támogatta a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 
biztosításra” - KAB-KEF-12 kódszámú - pályázat benyújtását. A pályázat benyújtásra került.  
 
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 264/2012. (VIII.30.) sz. határozatával 
döntött arról, hogy bérbe adja a tulajdonát képező Széchenyi tér 4. szám alatt található, 
„Kazamata” elnevezésű pincehelyiséget a LOGO GAME Kft. részére 2012. szeptember 8. 
napjától kezdődően, határozott, 1 év időtartamra. A felek között a bérleti szerződés aláírásra 
került. 
 
5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 265/2012. (VIII. 30.) sz. határozatával 
döntött, hogy Minya Gábor részére, a békési Puskaporos tó halászati jogát haszonbérbe adja 
2012. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tartó öt évre azzal, hogy a 
vállalkozó cserébe köteles a haszonbérleti szerződésben meghatározott, a tó és környéke 
gondozására vonatkozó kötelezettségeket teljesíteni. A haszonbérleti szerződés aláírásra 
került.  
 
6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 281/2012. (VIII.30.) sz. 
határozatával támogatásban részesítette a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési 
Szervezetét, és „A Békési Fürdőért” Közalapítványt. A támogatási szerződések megkötésre 
kerültek. 
 
Békés, 2012. szeptember 20. 
  

Izsó Gábor 
polgármester 


