
Sorszám: I/1. 
T Á J É K O Z T A T Ó  

 
Békés Város Képviselı-testülete 2010. január 28-i ülésére az elızı testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról 
 
     Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az SZMSZ 8. § /1/ bekezdés e) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2009. április 30-
i, november 26-i és december 17-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 144/2009. (IV. 30.) sz. 
határozatában a helyiségek bérletérıl szóló 4/1994. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. 
§ (2) bekezdése alapján ingatlanok pártok részére történı bérbeadásáról döntött azzal, 
hogy a 2010. januári ülésen felülvizsgálja a helyiségbérleti szerzıdéseket. A 
Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésén felülvizsgálta a bérleti jogviszonyokat 
és bérleti díjakat. 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 373/2009. (XI. 26.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a kötvény kamatkockázatának csökkentése 
érdekében legalább három pénzintézettıl IRS ügyletre ajánlatot kér. Az ajánlatok 
beérkeztek, a szakértıi értékelésük még folyamatban van, így az errıl szóló 
elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. február 11-i ülésére kerül beterjesztésre. 

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 383/2009. (XI. 26.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy továbbra is részt kíván venni a Dél-alföldi 
Ivóvízminıség-javító Programban, mely szándékot jeleztük a társulás felé. A társulási 
megállapodás tervezete elkészült, melyhez kapcsolódó elıterjesztés a képviselı-
testület januári ülésére beterjesztésre kerül. 

4) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 387/2009. (XI. 26.) sz. 
határozatában megjelölt önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl és hasznosításáról 
döntött. A szükséges (hiányzó) értékbecslések elkészültek, illetve a hirdetmények 
közzététele megtörtént, a pályázati határidı február 10-én jár le. A pályázatok 
eredményérıl egy késıbbi ülésen beszámolunk a T. Képviselı-testületnek. 

5) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 398/2009. (XI. 26.). sz. 
határozatában arról döntött, hogy 60.000.- Ft támogatásban részesíti a Nefelejcs 
Békési Kulturális és Hagyományırzı Közhasznú Egyesületet. A támogatás az 
egyesület részére átutalásra került. 

6) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 400/2009. (XI. 26.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy nem járul hozzá a SAN-MAR-DENT Bt-vel kötött 
„Feladatátvállalási szerzıdés” módosításához. A Képviselı-testület határozatát az 
érintettek megkapták. Tájékoztattuk korábban a Képviselı-testületet, hogy 
megkerestük az ÁNTSZ Kistérségi Intézetének Fıorvosát, mert véleményünk szerint 
helytelenül – az önkormányzat hozzájárulása nélkül módosította- a fenti Bt. mőködési 
engedélyét. Az ÁNTSZ Kistérségi Intézetétıl 2009. december 23-án érkezett meg a 
határozat, melyben a 2009. október 15-én hozott jogerıs határozatát visszavonta. A 
döntés következtében a fogszakorvosok rendelési ideje, és a helyettesítés tekintetében 
visszaállt az eredeti állapot. Az eltelt idı óta egyik fogorvos sem kezdeményezte a 
rendelési idı módosítását, sem a bizottsági ülésen javasolt egyezetı fórum nem jött 
létre. 
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7) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 429/2009. (XII. 17.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a rágcsálóirtás elvégzése céljából a Bogármérnökség 
Bt-vel kíván szerzıdést kötni. A szerzıdés megkötésre került. 

8) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 430/2009. (XII. 17.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidı Egyesület 
számára engedélyezi sportrendezvényeinek megtartását a kért ingatlanon. Az 
engedélyt a polgármester úr aláírta, mely az egyesület részére megküldésre került. 

9) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 434/2009. (XII. 17.) sz. 
határozatában kinyilvánította szándékát, hogy csatlakozni kíván a Szeged Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által a Térségi közigazgatási és közszolgáltatási 
informatikai rendszerek továbbfejlesztése Operatív Program keretében benyújtásra 
kerülı és megvalósuló ASP központhoz. A szándéknyilatkozatot a polgármester úr 
aláírta, mely megküldésre került a pályázó részére. 

10) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 435/2009. (XII. 17.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy részt kíván venni a Békési Kistérségi Társulás által 
benyújtandó pályázatban, mely a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010/11 
számú téli-tavaszi közmunkaprogramra vonatkozik. A pályázat benyújtásra került, 
mely kedvezı elbírálásban részesült, így Békés Város Önkormányzatának 50 fı 5 
hónapon át történı foglalkoztatására nyílik lehetısége. 

11) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 436/2009. (XII. 17.) sz. 
határozatában ingatlanok bérbeadásáról döntött a FIDESZ és a KDNP részére. A 
bérleti szerzıdések a határozatnak megfelelıen megkötésre kerültek. 

12) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 437/2009. (XII. 17.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy bérbe adja a Békés, Széchenyi tér 4. sz. alatti 
üzlethelyiséget. A szerzıdés nem került megkötésre, mert a bérlık visszaléptek. Az 
ingatlan ismét meghirdetésre kerül bérbeadás céljára. 

13) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 439/2009. (XII. 17.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a Békés, Veres Péter tér 9. szám alatti garázsra 
vonatkozóan a bérlı bérleti jogviszonyát 2010. december 31. napjáig változatlan 
feltételekkel meghosszabbítja. A bérleti szerzıdés módosítása a felek által aláírásra 
került. 

14) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 440/2009. (XII.17.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a Békés, Veres Péter tér 3. szám alatti garázsra 
vonatkozóan a bérlı bérleti jogviszonyát 2012. december 31. napjáig változatlan 
feltételekkel meghosszabbítja. A bérleti szerzıdés módosítása a felek által aláírásra 
került. 

 
 

 Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 
 
Békés, 2010. január 21.              
 
 
                                                                                                               Izsó Gábor 
                                                                                                              polgármester 


