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

 
Békés Város Képviselő-testülete 2010. április 29-i ülésére az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 
   
   Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az SZMSZ 8. § /1/ bekezdés e.) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2010. január 
28-i, február 25-i és a március 25-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 

1) A Képviselő-testület a 21/2010. (I. 28.) sz. határozatában a Gát u. 32. sz. alatti ingatlan 
telekhatár rendezéséről döntött, a földhivatali eljárás folyamatban van. 

2) A Képviselő-testület a 66/2010. (II. 25.) sz. határozatában alapítványi támogatásokról 
döntött a költségvetésben felszabadult pénzeszközök terhére. Az alapítványokkal a 
megállapodások megkötése megtörtént. 

3) A Képviselő-testület a 67/2010. (II. 25.) sz. határozatában Rubint Károlyné 
ajándékozás útján történő ingatlan átruházásra vonatkozó ajánlatát elfogadta. A 
szerződés megkötésre került, folyamatban van a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzése. 

4) A Képviselő-testület a 95/2010. (III. 25.) sz. határozatában a civil szervezetek 
támogatásáról döntött. A szervezetekkel a támogatás felhasználására és elszámolására 
vonatkozó megállapodások megkötésre kerültek. 

5) A Képviselő-testület a 99/2010. (III. 25.) sz. határozatában a sportszervezetek I. félévi 
támogatásáról döntött. A sportszervezetekkel a megállapodások megkötésre kerültek. 

6) A Képviselő-testület a 100/2010. (III. 25.) sz. határozatával jóváhagyta a LISZ Kft.-
vel kötendő vállalkozási szerződést. A szerződés a felek részéről aláírásra került. 

7) A Képviselő-testület a 103/2010. (III. 25.) sz. határozatában a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás tagtelepüléseinél történő létszámcsökkentés 
jóváhagyásáról döntött. Az érintett tagintézmények a döntésről az értesítést 
megkapták. 

8) A Képviselő-testület a 104/2010. (III. 25.) sz. határozatában a békési szennyvíztisztító 
telep fejlesztéséhez kapcsolódó engedélytervek és megvalósítási tanulmány 
elkészítéséről döntött. A vállalkozási szerződés megkötésre került. 

9) A Képviselő-testület a 105/2010. (III. 25.) sz. határozatában arról döntött, hogy a 
Békés Megyei Vízművek Zrt. által felajánlott közművagyont átveszi. A döntésről a 
Vízművek Zrt. értesítve lett, a megállapodás aláírása folyamatban van. 

10) A Képviselő-testület a 106/2010. (III.25.) sz. határozatában arról döntött, hogy a 
Vállalkozói Centrumért Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelmét 
visszavonja. A szükséges intézkedések megtétele megtörtént. 

. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 
 
Békés, 2010. április 22. 
                                                                                         Izsó Gábor 
                                                                                         polgármester 
     
 
 


