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Sorszám: I/1. 
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

Békés Város Képviselı-testülete 2009. május 21-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. március 
26-i és az április 30-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 

1) A Képviselı-testület a 73/2009. (III. 26.) határozatában arról döntött, hogy felkéri 
Békés Megye Önkormányzatát, hogy középtávú terveiben szerepeltesse a kollégiumi 
feladatok ellátásának áttelepítését a Németh László Középiskolai Kollégium 
épületébıl a Hızsı utcai oktatási központba. A határozat a Megyei Önkormányzat 
Elnöke részére megküldésre került. 

2) A Képviselı-testület a 81/2009. (III. 26.) határozatában arról döntött, hogy csatlakozik 
a Békés Megyei Önkormányzat kezdeményezéséhez az Aradon át történı 
vízátvezetési programhoz. A nyilatkozat a polgármester által aláírásra és megküldésre 
került a Megyei Önkormányzat részére. 

3) A Képviselı-testület a 85/2009. (III. 26.) határozatában arról döntött, hogy 
közbeszerzést ír ki a 2009. évben megvalósuló hitelcélok (beruházások) önerejének 
biztosítására. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, várható eredményhirdetés 
június végén lesz. 

4) A Képviselı-testület a 86/2009. (III. 26.) határozatában folyószámla-hitel felvételrıl 
döntött. A hitelszerzıdés a számlavezetı ERSTE Bank Nyrt-vel megkötésre került. 

5) A Képviselı-testület a 112/2009. (IV. 30.) határozatában gratulált Varga Zoltánnak 
miniszteri kinevezéséhez. A Miniszter Úr részére a levél megküldésre került. 

6) A Képviselı-testület a 118/2009. (IV. 30.) határozatával elfogadta a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, mely 
megküldésre került a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala részére. 

7) A Képviselı-testület a 124/2009. (IV. 30.) határozatában arról döntött, hogy a Békés-
Airsoft Sport Egyesület névviselési kérelméhez hozzájárul. A döntésrıl az értesítés a 
képviselı részére megküldésre került. 

8) A Képviselı-testület a 125/2009. (IV. 30.) határozatában döntött, hogy hozzájárul 
ahhoz, hogy a tulajdonában lévı Békés, Szánthó A. u. 8. szám alatti ingatlanon a 
Békés Megyei Önkormányzat az ingatlan felújításához szükséges építési munkákat 
elvégezze. A döntésrıl az intézményfenntartó az értesítést megkapta. 

9) A Képviselı-testület az 126/2009. (IV. 30.) határozatában hozzájárult ahhoz, hogy a 
tulajdonában lévı Békés, Hızsı u. 39. sz. alatti ingatlanon a Farkas Gyula Szakképzı 
Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Kollégium inkubátorházat építsen pályázat keretében. A határozati 
kivonat az intézmény részére megküldésre került. 

10) A Képviselı-testület az 127/2009. (IV. 30.) határozatában egyetértett a Békés, 
Széchenyi tér 4/2. sz. alatti ingatlan tetıszerkezetének javításával. A döntésrıl a LISZ 
Kft. az értesítést megkapta a kivitelezés végrehajtása érdekében. 
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11) A Képviselı-testület a 128/2009. (IV. 30.) határozatában arról döntött, hogy kérelmezi 
az ingatlancserét az Agrofermentes beruházás megvalósításához. A kérelem a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. részére megküldésre került. 

12) A Képviselı-testület a 130/2009.(IV. 30.) határozatában elfogadta a DAREH társulási 
megállapodásának módosítását. A DAREH részére az értesítés megküldésre került. 

13) A Képviselı-testület a 131/2009. (IV. 30.) határozatában kinyilvánította szándékát, 
miszerint támogatja a békési Honfoglalás tér emlékparkká nyilvánítását. A 
kezdeményezı képviselıkkel tovább folytak az egyeztetések, a 2009. június 7-i 
Európai Parlamenti választás lezárását követıen válik lehetségessé a közterület 
nevének módosítása. 

14) A Képviselı-testület a 136/2009. (IV. 30.) számú határozatában döntött, hogy 
szándékában áll értékarányos csereügyletet, illetve ingyenes tulajdon-átruházásról 
szóló ügyletet lebonyolítani Békés Megye Önkormányzatával. A polgármester további 
tárgyalásokat folytatott a Megyei Közgyőlés Elnökével, illetve az ingatlanok 
értékbecslése folyamatban van. A május 21-i ülésre elıterjesztés készül, melynek 
mellékletét képezik a szerzıdés-tervezetek is. 

 
 
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 
 
 
Békés, 2009. május 14. 
 
 
 
                                                                                                Izsó Gábor 
                                                                                               polgármester 
 

 
 
 

 


