
                     Sorszám: I/1.         
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

Békés Város Képviselı-testülete 2009. február 26-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 2008. 
november 27-i, a 2009. január 15-i, január 29-i és február 12-i üléseken elfogadott 
határozatok végrehajtásáról. 
 
 

1) A Képviselı-testület a 456/2008. (XI.27.) számú határozatában döntött, hogy értékesíti 
a határozat mellékletében található üresen álló ingatlanokat. Az értékesítési felhívás 
elkészült, az újságokban történı hirdetés megjelentetése folyamatban van. 

2) A Képviselı-testület a 3/2009. (I.15.) számú határozatában a Tanuszoda építésére kiírt 
közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezıjeként a Vektor Kft-t állapította meg. Az 
eredményhirdetés megtörtént, a kivitelezıi szerzıdés aláírásra került. 

3)  A Képviselı-testület a 4/2009. (I.15.) számú határozatában hozzájárult a Dr. Hepp 
Ferenc tagiskola területrendezéséhez, és az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. részére történı 
vezetéki szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történı bejegyzéséhez. Az ingatlan-
nyilvántartásba történı bejegyzések a határozatnak megfelelıen megtörténtek. 

4) A Képviselı-testület az 5/2009. (I.15.) számú határozatában  elfogadta az Antenna 
Hungária Zrt. és a Polárnet Kft. ajánlatát a szélessávú hálózat hasznosítására. Az 
egyeztetések megtörténtek, a szerzıdések elkészültek, az aláírás folyamatban van. 

5) A Képviselı-testület a 11/2009. (I.29.) számú határozatában az átmeneti segélyezéssel 
kapcsolatos ombudsmani jelentéssel kapcsolatosan alakította ki álláspontját, és tette 
meg a szükséges intézkedéseket. A Kisebbségi Ombudsman és Békés Város Szociális 
Szolgáltató Központ Vezetıje részére a határozati kivonat és a szociális rendelet 
módosítása megküldésre került. 

6) A Képviselı-testület a 12/2009. (I.29.) számú határozatában módosította a Hunyadi 
Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány alapító okiratát. Az önkormányzat megbízott 
ügyvédi irodájának közremőködésével a dokumentumok megküldésre kerültek a 
Békés Megyei Bíróság részére. 

7) A Képviselı-testület a 13/2009. (I.29.) számú határozatában tudomásul vette, hogy 
Gál László a Békés Medián Kft. üzletrészeinek megvásárlását követıen tovább 
üzemelteti a Békés, Széchenyi tér 6. sz. alatti pince üzlethelyiséget. Az üzemeltetı a 
képviselı-testület határozatáról értesítve lett. 

8) A Képviselı-testület a 14/2009. (I.29.) számú határozatában hozzájárult, hogy a 
Békési Kézilabdázásért Alapítvány a Békés Jantyik M. u. 21-25. szám alatti 
ingatlanban kerüljön elhelyezésre, és az alapítvány székhelyéül ez az ingatlan kerüljön 
bírósági nyilvántartásba vételre.  A döntés végrehajtása érdekében a polgármester a 
szükséges nyilatkozatot megtette és az okiratok aláírásra kerültek. 



9) A Képviselı-testület a 15/2009. (I.29.) számú határozatában hozzájárult a Farkas 
Gyula  közoktatási intézmény tanmőhely korszerősítéséhez. Az intézmény a határozati 
kivonatot megkapta. 

10) A Képviselı-testület a 16/2009. (I.29.) számú határozatában tudomásul vette a Békési 
Kistérségi Társulás mellett mőködı Fejlesztési Bizottságba delegált civil szervezetek 
képviselıit. A Kistérségi Iroda részére a határozati kivonat megküldésre került. 

11) A Képviselı-testület a 17/2009. (I.29.) számú határozatában kezdeményezte a Békés-
Gyula közvetlen autóbuszjárat indítását, és kérte a Megyei Önkormányzatot, hogy 
támogassa a kezdeményezést. A Megyei Önkormányzat részére a határozati kivonat és 
az aláírásgyőjtı ívek másolata megküldésre került. 

12) A Képviselı-testület a 18/2009. (I.29.) számú határozatában az Inkubátorház építésére 
kiírt közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezıjeként a Vektor Kft-t állapította meg. Az 
eredményhirdetés megtörtént, a kivitelezıi szerzıdés aláírásra került.  

13) A Képviselı-testület a 19/2009. (I.29.) számú határozatában a Buszvárók építésére 
kiírt közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezıjeként a Wiener Center Kft-t állapította 
meg. Az eredményhirdetés megtörtént, a kivitelezıi szerzıdés aláírásra került. 

14) A Képviselı-testület a 26/2009. (II.12.) számú határozatában elfogadta a 2009. évi 
talajvíz terhelési díjakat. A határozati kivonat és a rendelet a Békés Megyei Vízmővek 
Zrt. részére megküldésre került. 

 
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 
 
 
 
Békés, 2009. február 18. 
 
 
                                                                                  Izsó Gábor 
                                                                                  polgármester 
 


