
Sorszám: I/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-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, október 26-i ülésén, november 27-i rendkívüli ülésén elfogadott határozatok 

végrehajtásáról. 

 

1. A Képviselő-testület, 245/2012. (VIII. 30.) sz. határozatával döntött arról, hogy a 

Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a helyi védelem alatt álló fák 

országos védelem alá helyezhetőek-e, és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Képviselő-

testületet. Kérésének megfelelően írásban megkerestük a Körös-Maros Nemzeti Park 

Igazgatóságát Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű 

természeti értékek védelméről szóló 4/1998. (III. 27.) rendeletében helyi védelem alá 

helyezett fák országos védelem alá helyezésének indokoltságával kapcsolatosan. A Körös-

Maros Nemzeti Park Igazgatósága továbbra sem javasolja a fák országos jelentőségű védett 

természeti értékké való átminősítését, viszont a fák helyi védettségének fenntartását továbbra 

is indokoltnak tartja. 

 

2. A Képviselő-testület, 325/2012. (X. 26.) sz. határozatával döntött arról, hogy Reményhír 

Intézményfenntartó Központtal 2012. augusztus 31-én kötött együttműködési megállapodást 

2012. december 1-jei hatállyal, közös megegyezéssel módosítja. A felek között a szerződés 

megkötésre került.  

 

3. A Képviselő-testület 328/2012. (X. 26.) sz. határozatával felhatalmazta polgármesterét, 

hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 

2012. évi XCIII. törvény, továbbá a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. 

rendelet alapján a „Megállapodás a járási (fővárosi kerületi) kialakításához” tárgyú 

megállapodást a Békés Megyei Kormánymegbízottal megkösse. A megállapodás ünnepélyes 

keretek között megkötésre került. 

 

4. A Képviselő-testület 333/2012. (X. 26.) sz. határozatával támogatásban részesítette a 

Szilágyi László Alapítványt. A támogatási szerződés megkötésre került. 

 

5. A Képviselő-testület 348/2012. (XI. 27.) sz. határozatával a Békési Kajak - Kenu Club által 

megnyert DAOP-5.1.3-11-2011-0055 pályázatban foglalt fejlesztések megvalósításához, 

aktiváláshoz, fenntartásához hozzájárult. A Képviselő-testület hozzájárult, hogy a Békési 

Kajak - Kenu Club az Önkormányzat tulajdonát képező Csónakházon a pályázat 

megvalósításához szükséges felújítási, korszerűsítési, átalakítási, bővítési vagy egyéb 

munkálatokat elvégezze, azzal, hogy a Kajak - Kenu Club a Tátra u. 36. szám alatti ingatlan 

felújításával összefüggő értéknövelő beruházás megtérítésére nem tarthat igényt. A felek 

között a szerződés aláírásra került.  

 

 

Békés, 2012. december 6. 

  

Izsó Gábor 

Polgármester 


