
 
 
 

Sorszám: I/1. 
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

Békés Város Képviselı-testülete 2009. április 30-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. február 
26-i és a március 26-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 

1) A Képviselı-testület a 33/2009. (II. 26.) számú határozatában arról döntött, hogy 
„Testvérvárosi Polgárok Találkozója” elnevezéső programra pályázatot nyújt be. A 
pályázat benyújtásra került, 2879,21 eurót igényeltünk, melyhez saját erıt nem kellett 
biztosítani.  

2) A Képviselı-testület a 49/2009. (II. 26.) számú határozatában döntött, hogy értékesíti 
a Békés, Tanács sor 2. sz. alatti 510 m² nagyságú földterületet. Az adásvételi 
szerzıdés aláírásra került, és a további intézkedések megtörténtek. 

3) A Képviselı-testület az 58/2009. (III. 26.) számú határozatában döntött a 
sportszervezetek 2009. I. félévi támogatásáról. A támogatási szerzıdések megkötésre 
kerültek, a támogatás összege havi egyenlı részletekben kerül utalásra. 

4) A Képviselı-testület az 59/2009. (III. 26.) számú határozatával a város parkolási 
koncepcióját elfogadta. Döntött arról is, hogy módosítani kívánja településrendezési 
eszközeit és a következı ülésre – figyelembe véve a parkolási koncepcióban 
megfogalmazottakat – beterjeszti a változtatási javaslatot költségbecsléssel együtt. Az 
elıterjesztés az április 30-i ülésre beterjesztésre kerül a képviselı-testületnek. 

5) A Képviselı-testület a 60/2009. (III. 26.) számú határozatával jóváhagyta a Békési 
Kistérségi Óvoda létszám-átcsoportosítását, és támogatta a Békési Kistérségi Iskolánál 
2 fı prémium évek programba belépését. Az intézmény vezetık az értesítést a 
képviselı-testület döntésérıl további intézkedések megtétele végett megkapták. 

6) A Képviselı-testület a 61/2009. (III. 26.) számú határozatával elfogadta az 
önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervét. A terv az illetékes szervek részére 
határidıben megküldésre került. 

7) A Képviselı-testület a 67/2009. (III. 26.) számú határozatában elfogadta a Vállalkozói 
Alap támogatási tervezetét, és a részletes pályázati felhívást. A pályázati kiírás 
megjelentetésre került, a beadási határidı április 20. volt. A kiírt határidıig egy db 
pályázat került benyújtásra, az ehhez kapcsolódó elıterjesztés az április 30-i ülésre 
beterjesztésre kerül. 

8) A Képviselı-testület a 70/2009. (III. 26.) számú határozatával egyeztetésre 
alkalmasnak minısítette a zajrendelet-tervezetet. A tervezet az illetékes szakhatóságok 
részére megküldésre került. 

9) A Képviselı-testület a 72/2009. (III. 26.) számú határozatában arról döntött, hogy 
szándékában áll, hogy Békés megye Önkormányzatával kölcsönös és jogszerő 
ingatlancsere ügyletet bonyolítson le. Az ülés óta több egyeztetı tárgyalás került 
megtartásra, az egyeztetések még folyamatban vannak. 



10) A Képviselı-testület a 75/2009. (III. 26.) számú határozatában a civil szervezetek 
támogatásáról döntött. A szervezetekkel a támogatás felhasználására vonatkozó 
megállapodások megkötésre kerültek. 

11) A Képviselı-testület a 76/2009. (III. 26.) számú határozatában arról döntött, hogy 
pályázatot nyújt be Bajza u. 1. szám alatti bölcsıde felújítására. A pályázat 
határidıben benyújtásra került. 

12) A Képviselı-testület a 77/2009.(III. 26.) számú határozatában arról döntött, hogy 
pályázatot nyújt be Baky u. 4. szám alatti óvoda felújítására. A pályázat határidıben 
benyújtásra került. 

13) A Képviselı-testület a 78/2009. (III. 26.) számú határozatában arról döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a Szánthó Albert u. 3. szám alatti Békési Kistérségi Iskola Karacs 
Teréz Tagiskola felújítására. A pályázat határidıben benyújtásra került. 

14) A Képviselı-testület a 79/2009. (III. 26.) számú határozatában arról döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a Városháza felújítási munkáira. A pályázat határidıben 
benyújtásra került. 

15) A Képviselı-testület a 80/2009. (III. 26.) számú határozatában arról döntött, hogy a 
Békés Városi Könyvtár által benyújtandó „Felzárkóztató pályázat”-hoz 300.000,- Ft 
önerıt biztosít. Az intézmény vezetıje az értesítést megkapta. 

16) A Képviselı-testület a 82/2009. (III. 26.) számú határozatában felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium által lefolytatott 
közbeszerzési eljárás keretében nyertesként kihirdetett konzorcium részére 
meghatalmazást adjon, hogy a szükséges engedélyeket megszerezze. A 
meghatalmazás és a megbízólevél a polgármester által aláírásra került, melyet 
elküldtünk a Konzorcium részére. 

17) A Képviselı-testület a 83/2009. (III. 26.) számú határozatában Békéscsabai Megyei 
Jogú Város Önkormányzata megkeresése alapján hozzájárult ahhoz, hogy a 
megnevezett hrsz-ú vízmővek leselejtezésre és lebontásra kerüljenek, és ezen 
ingatlanok tulajdonrészérıl a képviselı-testületet ingyenesen lemondott. A Képviselı-
testület döntésérıl az értesítést az önkormányzat részére elküldtük. 

18) A Képviselı-testület a 86/2009. (III. 26.) számú határozatában arról döntött, hogy a 
számlavezetı pénzintézettıl 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A folyószámla 
hitelszerzıdés elıkészítése megtörtént, a bank részére elküldésre került. 

19) A Képviselı-testület a 87/2009. (III. 26.) számú határozatával módosította LISZ Kft. 
alapító okiratát. Az ügyvezetı részére az egységes szerkezető alapító okirat 
megküldésre került. 

20) A Képviselı-testület a 88/2009. (III. 26.) számú határozatában arról döntött, hogy nem 
kívánja megvásárolni a Békés, Magyar u. 39. szám és a Békés, Vadvirág u. 11. szám 
alatti ingatlanokat. A tulajdonosok a döntésrıl az értesítést megkapták. 

21) A Képviselı-testület a 90/2009. (III. 26.) számú határozatában jóváhagyta a 
kommunikációs szolgáltatókkal kötendı szerzıdések szolgáltatási díjait. 
Felhatalmazta a polgármestert a szerzıdések megkötésére azzal, hogy azokat 
tájékoztatásul mutassa be a soron következı ülésen a képviselı-testületnek. A 
kapcsolódó elıterjesztés az április 30-i ülésre beterjesztésre kerül. 

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


