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Sorszám: I/1. 
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 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. december 
18-i, a 2009. január 15-i, február 26-i és a március 2-i ülésen elfogadott határozatok 
végrehajtásáról. 
 
 
 

1) A Képviselı-testület 508/2009. (XII.18.) számú határozatában pályázatot írt ki a Békési 
Kistérségi Óvoda vezetıi álláshelyére. A pályázati kiírás az Oktatási és Kulturális 
Közlöny 5. számában 2009. február 27-én, a KSZK honlapon 2009. március 6-án jelent 
meg.   

2) A Képviselı-testület 515/2008. (XII.18.) számú határozatában hozzájárult a Békés 
Városi Kulturális Központ „Építı közösségek közmővelıdési intézmények az 
élethosszig tartó tanulásért” (felnıttoktatás) címő pályázaton való részvételéhez. A 
pályázat 2009. február 17-ig beadásra került. 

3) A Képviselı-testület az 516/2008. (XII.18.) számú határozatában hozzájárult a Békés 
Városi Kulturális Központ „Építı közösségek közmővelıdési intézmények az 
élethosszig tartó tanulásért” (önálló gyerekoktatás) címő pályázaton való részvételéhez. 
A pályázat 2009. február 17-ig beadásra került. 

4) A Képviselı-testület az 518/2008. (XII.18.) számú határozatában hozzájárult a Békés 
Városi Kulturális Könyvtár „Tudásdepó-Expressz” címő pályázaton való részvételéhez. 
A pályázat 2009. február 9-ig beadásra került. 

5) 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 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával és a többi önkormányzati intézménnyel a 
szerzıdések aláírásra kerültek, a szolgáltatás elkezdıdött. 

6) A Képviselı-testület a 34/2009. (II.26.) számú határozatában elfogadta az 
Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének tervezetét. Az egyeztetések 
lefolytatásra kerültek, és a végleges terv a 2009. március 26-i ülésre elıterjesztésre 
kerül. 

7) A Képviselı-testület a 37/2009. (II.26.) számú határozatában hozzájárult a Közép 
Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulásnál 1 fı munkatárs alkalmazásához. A 
határozati kivonat megküldésre került a társulás részére. 

8) A Képviselı-testület a 40/2009. (II.26.) számú határozatában a Fülöp és Bárdi Bt. 
Békés, Szarvasi u. 2. sz. alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerzıdését 
meghosszabbította 2012. március 31. napjáig. A szerzıdés megkötésre és aláírásra 
került. 
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9) A Képviselı-testület a 43/2009. (II.26.) számú határozatában hozzájárult Békés Város 
Önkormányzata és Orbán János és Társa Kft. közötti adásvételi elıszerzıdés 
módosításához. Az adásvételi elıszerzıdés aláírásra került. 

10)  A Képviselı-testület a 44/2009. (II.26.) számú határozatában hozzájárult a GAMMA-
DENT Bt-vel kötött szerzıdés módosításához. A szerzıdés aláírásra került. 

11) A Képviselı-testület a 45/2009. (II.26.) számú határozatában elfogadta a Békés Airport 
Kft. ügyvezetıjének lemondását és az új ügyvezetı megválasztását. A határozati kivonat 
részükre megküldésre került. 

12) A Képviselı-testület a 47/2009.(II.26.) számú határozatában hozzájárult a T-Mobil 
tornyokkal kapcsolatos további területrendezésekhez. A változási vázrajzok aláírásra 
kerültek, és az ingatlan nyilvántartásba történı bejegyzés folyamatban van. 

13) A Képviselı-testület a 48/2009. (II.26.) számú határozatában módosította az ERSTE 
Bankkal kötött fejlesztési hitelszerzıdést. A képviselı-testület által elfogadott határozati 
kivonat a bank részére elküldésére került. 

14) A Képviselı-testület az 54/2009. (III.2.) számú határozatával elfogadta a 
„Belvízrendezés az élhetıbb településekért” projekt Konzorciumi megállapodását. A 
megállapodás és a támogatási szerzıdés aláírásra került. 

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

 
 
 

 


