
                     Sorszám: I/1.         
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

Békés Város Képviselı-testülete 2009. január 29-i ülésére az elızı testületi üléseken 
elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 
 

  
          Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 

Az SZMSZ 8. § (1) bekezdése e.) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2008. 
augusztus 28-i, szeptember 30-i, október 30-i, november 27-i és december 18-i üléseken 
elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 

1) A Képviselı-testület a 354/2008.(VIII. 28.) számú határozatával hatályon kívül 
helyezte 400/2007. (XII. 20.) határozatát, mely a házasságkötésekkel kapcsolatos 
rendezvényszervezést szabályozta. Ennek megfelelıen a Jegyzı elkészítette a 
Polgármesteri Hivatalban megtartandó házasságkötésekrıl szóló belsı szabályzatot. 

2) A Képviselı-testület 394/2008. (IX. 30.) határozatában döntött arról, hogy 2008. 
évben 2 darab új szabványos játszóteret létesít. A játszóterek elkészültek, a mőszaki 
átadás és a pénzügyi kifizetés megtörtént. 

3) A Képviselı-testület 431/2008. (X. 30.) határozatával létrehozta a Hunyadi Téri 
Óvoda Gyermekeiért Alapítványt. A dokumentumok a Békés Megyei Bíróság részére 
elküldésre kerültek, azonban hiánypótlás szükséges, ezért a január 29-i ülésre ebben a 
tárgyban elıterjesztés készül. 

4) A képviselı-testület a 461/2008. (XI. 27.) határozatában 40.000,- Ft támogatást 
biztosított a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Békési Helyi 
Csoportja részére. A támogatás átutalásra került. 

5) A Képviselı-testület a 470/2008. (XI. 27.) határozatában hozzájárult a LISZ Kft. és a 
kikötıt üzemeltetı vállalkozó között létrejött vállalkozási szerzıdés módosításához. A 
LISZ Kft. részére az értesítés megküldésre került. 

6) A Képviselı-testület a 472/2008. (XI. 27.) határozatában módosította a Békési 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratát. Az alapító okirat módosítását az intézményfenntartó 
társulás önkormányzatának képviselı-testületei is jóváhagyták. A módosított alapító 
okirat a Magyar Államkincstár és a Közigazgatási Információs Rendszer részére 
határidıben megküldésre került. 

7) A Képviselı-testület a 477/2008. (XI. 27.) határozatában elbírálta a Vállalkozói Alap 
felhasználására kiírt pályázatokat, és döntött a támogatások összegérıl. A határozatnak 
megfelelıen a kölcsön szerzıdések megkötésre, a támogatási összegek átutalásra 
kerültek. 

8) A Képviselı-testület a 497/2008. (XII. 18.) határozatában módosította 196/2008. (V. 
13.) határozatát, melyben a Lengyel Lajos utca Kecskeméti út és körtöltés közötti 
szakaszának felújítása tárgyában beadott pályázatról döntött. A módosításban a saját 
forrást kellett pontosan megjelölni. A határozati kivonat a támogatási szerzıdés 
mellékleteként a MÁK részére megküldésre került. 

9) A Képviselı-testület 498/2008. (XII. 18.) határozatában módosította 324/2008. (VII. 
31.) határozatát, melyben közmunka pályázat beadásáról döntött. A módosításban a 
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saját forrást kellett pontosan megjelölni. A határozati kivonat a támogatási szerzıdés 
mellékleteként a MÁK részére megküldésre került. 

10) A Képviselı-testület az 501/2008. (XII. 18.) határozatában megállapította a 2009. évi 
lakossági és önkormányzati vízdíjakat és a lakossági csatornadíjat. A határozati 
kivonat a Békés Megyei Vízmővek Zrt. részére megküldésre került. 

11) A Képviselı-testület az 502/2008. (XII. 18.) határozatában döntött arról, hogy a helyi 
autóbusz közlekedést 2009. január 1-tıl 2009. december 31-ig folyamatosan 
fenntartja. A kivonat a Körös Volán Zrt. részére megküldésre került. 

12) A Képviselı-testület az 505/2008. (XII. 18.) határozatában döntött arról, hogy a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszternél kezdeményezi a hulladéklerakó 
mőködésének meghosszabbítását. A kezdeményezés a Minisztériumnak megküldésre 
került, válasz még nem érkezett. 

13) A Képviselı-testület az 506/2008. (XII. 18.) határozatában a DAREH társulás által 
benyújtott KEOP pályázatokhoz szükséges önrész biztosításáról döntött. A döntésrıl 
az értesítés a DAREH társulásnak megküldésre került. 

14) A Képviselı-testület az 507/2008. (XII. 18.) határozatában elfogadta a DAREH 
társulásból kilépı és csatlakozó települési önkormányzatok szándékát. A határozati 
kivonat a DAREH társulás részére megküldésre került. 

15) A Képviselı-testület 514/2008. (XII. 18.) határozatában döntött arról, hogy kéri a 
közösségi pszichiátriai ellátásra kiadott mőködési engedély visszavonását, mivel 2009. 
január 1-tıl integrált formában térségi közösségi ellátás formájában mőködteti ezt a 
szolgáltatást. A kérelmet elküldtük a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatalához, mely a jogerıs megszüntetı határozatot megküldte az 
önkormányzat részére. 

16) A Képviselı-testület az 515/2008. (XII. 18.) határozatában hozzájárult a Békés Városi 
Kulturális Központ 2009. január 30-i beadási határidejő „Építı közösségek 
közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” (felnıttoktatás) címő 
pályázaton való részvételéhez. A határozati kivonat az intézmény részére megküldésre 
került. A pályázat beadási határidejét december 19-én meghosszabbították 2009. 
február 17-ig. 

17) A Képviselı-testület az 516/2008. (XII. 18.) határozatában a Békés Városi Kulturális 
Központ 2009. január 15-i beadási határidejő „Építı közösségek közmővelıdési 
intézmények az élethosszig tartó tanulásért” (önálló gyerekoktatás) címő pályázaton 
való részvételét támogatta. A határozati kivonat az intézmény részére megküldésre 
került. A pályázat beadási határidejét december 19-én meghosszabbították 2009. 
február 17-ig. 

18) A Képviselı-testület 517/2008.(XII. 18.) határozatában döntött arról, hogy mint a 
Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztora pályázatot nyújt be a 
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés- Innovatív intézményekben” címő 
pályázati kiírásra. A pályázatot beadtuk, és a tagintézményekkel megkötésre került az 
együttmőködési megállapodás. 

19) A Képviselı-testület 518/2008. (XII. 18.) határozatában a Békés Városi Könyvtár 
2009. január 12-i beadási határidejő, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 
konzorciumi vezetésével megvalósuló „Tudásdepó-Expressz címő pályázaton való 
részvételét támogatta. A határozati kivonat az intézmény részére megküldésre került. 
A pályázat beadási határideje 2008. december 29-én lett meghosszabbítva 2009. 
február 9-ig. 

20) A Képviselı-testület 520/2008. (XII. 18.) határozatában a kötvénykibocsátásra 
vonatkozó ajánlattételi felhívást eredménytelennek nyilvánította. Az ajánlattevı 
pénzintézet az értesítést megkapta. 
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21) A Képviselı-testület az 521/2008. (XII. 18.) határozatában jóváhagyta a kötvényforrás 
kezelésére a BUDAPEST PRIV-INVEST Kft-vel  kötött megbízási szerzıdést. A 
pénzügyi teljesítések elszámolása a szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen történik. 

22) A Képviselı-testület az 529/2008. (XII. 22.) határozatában tudomásul vette a 16 Békés 
megyei település által megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetıbb településekért” 
projekt megvalósítására irányuló Konzorciumi Együttmőködési megállapodásban, 
valamint a Közremőködı Szervezet által rendelkezésre bocsátott Támogatási 
szerzıdés tervezetben foglaltakat.  A Polgármester a megállapodást és a szerzıdést 
aláírta, melyek a határozati kivonattal együtt megküldésre kerültek a konzorcium 
vezetıje, Kondoros Nagyközség Polgármestere részére. 

 
 
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 
 
 
 
Békés, 2009. január 21. 
 
 
 
                                                                                  Izsó Gábor 
                                                                                  polgármester 
 


