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Sorszám: I/1. 
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 
Békés Város Képviselı-testülete 2009. augusztus 27-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. június 
25-i és július 9-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 
 
1) A Képviselı-testület a 212/2009. (VI. 25.) számú határozatával elfogadta a Dél-alföldi 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító okiratának 
módosítását, mely egységes szerkezetbe foglaltan, az önkormányzat által aláírva 
megküldésre került a társulás részére. 

2) A Képviselı-testület a 213/2009.(VI. 25.) számú határozatában arról döntött, hogy 
hozzájárul a Békés Városi Ügyészségen megvalósítandó internet mikro-bekötés 
megvalósításához Békés, Széchenyi tér 15. számú ingatlanon. A tulajdonosi 
hozzájárulás aláírásra és megküldésre került a kérelmezı részére.  

3) A Képviselı-testület a 214/2009. (VI. 25.) számú határozatában arról döntött, hogy a 
Békési Kistérségi Iskolában 2009. augusztus 1-tıl 1 fı létszámcsökkentést rendel el. 
Az intézményvezetı részére a határozati kivonat megküldésre került, további 
intézkedés végett. 

4) A Képviselı-testület a 215/2009. (VI. 25.) számú határozatában arról döntött, hogy 
30.000,- Ft támogatást nyújt a Hunyadi téri Óvoda Gyermekeiért Alapítványnak. A 
támogatási összeg átutalásra került. 

5) A Képviselı-testület a 217/2009. (VI. 25.) számú határozatában arról döntött, hogy 
40.000,- Ft támogatásban részesíti a Békés Mővészetéért Alapítványt. Az alapítvány 
részére a fenti összeg átutalásra került. 

6) A Képviselı-testület a 218/2009. (VI. 25.) számú határozatában arról döntött, hogy 
124.000,- Ft támogatásban részesíti a „Békési Fürdıért” Közalapítványt. Az 
alapítvány részére a fenti összeg átutalásra került. 

7) A Képviselı-testület a 219/2009. (VI. 25.) számú határozatában arról döntött, hogy 
81.000,- Ft támogatásban részesíti az Életfa Kulturális Alapítványt. Az alapítvány 
részére a fenti összeg átutalásra került 

8) A Képviselı-testület a 220/2009. (VI. 25.) számú határozatában arról döntött, hogy 
megvásárolja a Békés, Hızsı u. 1. sz. alatti, 6871 hrsz-ú ingatlanból megosztással 
keletkezett 103 m²-es ingatlanrészt bruttó 3112 Ft/m² áron. A határozati kivonat 
további ügyintézés céljából az ügyben eljáró ügyvéd részére megküldésre került. 

9) A Képviselı-testület a 232/2009. (VII. 9.) számú határozatában döntött arról, hogy a 
tarhosi lakásingatlanok kezelésével megbízza a LISZ kft-t. Az ügyvezetı az értesítést 
megkapta. Az augusztus 27-i képviselı-testületi ülésre elıterjesztés készül az 
ingatlanok mőszaki állapotáról és lakbérérıl. 

10) A Képviselı-testület a 233/2009. (VII. 9.) számú határozatában döntött, hogy 
résztvevıként csatlakozik a közös gázbeszerzésre irányuló szindikátushoz. A 
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szindikátusi szerzıdést a Polgármester Úr aláírta, mely továbbításra került a Békés 
Megyei Önkormányzat részére. 

11) A Képviselı-testület a 234/2009. (VII. 9.) számú határozatában döntött, hogy 
résztvevıként csatlakozik a közös villamos energia beszerzésre irányuló 
konzorciumhoz. A beszerzési megállapodást a Polgármester Úr aláírta, mely 
továbbításra került a Békés Megyei Önkormányzat részére. 

12) A Képviselı-testület a 235/2009. (VII. 9.) számú határozatában döntött, hogy a Békési 
Kistérségi Társulásnak bérbe adja 5 éves idıtartamra a Békés, Piac tér 3. sz. alatti 
ingatlant. A társulás részére a határozati kivonat megküldésre került. A bérleti 
szerzıdés nem került aláírásra, az üggyel kapcsolatban elıterjesztés készül az 
augusztus 27-i képviselı-testületi ülésre. 

13) A Képviselı-testület a 236/2009. (VII. 9.) számú határozatában kiválasztotta a „Békés 
város települési szilárdhulladék ártalmatlanítása” közbeszerzési eljárás eredményeként 
a nyertes ajánlattevıt. A Remondis Kft-vel a szerzıdés megkötésre került. 

14) A Képviselı-testület a 238/2009. (VII. 9.) számú határozatában kiválasztotta a „155 
millió forint értékő, forint alapú fejlesztési hitel felvétele” közbeszerzési eljárás 
eredményeként a nyertes ajánlattevıt. Az OTP Bank Nyrt.-vel a szerzıdés megkötésre 
került. 

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

 
 
 

 


