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Sorszám: I/1. 
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

Békés Város Képviselı-testülete 2009. október 1-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 augusztus 27-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 
1.) A Képviselı-testület a 205/2009.(VI.25.) számú határozatában arról döntött, hogy a 

Békés város jelképeirıl és a helyi elismerések adományozásáról szóló rendelet 
módosítására elıterjesztett rendelet-tervezetet további tárgyalásra alkalmasnak tartja, 
és felkérte a polgármestert, hogy a szeptemberi ülésre terjessze elı a rendelet-
tervezetet (országzászló, történelmi zászló). Ebben a témában az egyeztetések és a 
tárgyalások még folyamatban vannak, így a rendelet e tárgykör szerinti módosítása 
egy késıbbi ülésre kerül beterjesztésre. 

2.) A Képviselı-testület a 221/2009. (VI.25.) számú határozatában arról döntött, hogy 
hozzájárul a DÉMÁSZ NyRt.-nek a kérelméhez, hogy használati jogot és bejárási 
jogot szerezzen a trafók elhelyezéséhez, úgy, hogy végleges megváltási díjat fizet. A 
használati és bejárási jogról szóló megállapodások megkötésre kerültek. 

3.) A Képviselı-testület a 249/2009. (VIII.27.) számú határozatában felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a megyei önkormányzattól átvett önkormányzati tulajdonú 
lakásingatlanok bérleti szerzıdéseit a bérlıkkel 2009. szeptember 1-tıl számított 3 
évre kösse meg. Ugyanebben a határozatban felhatalmazta a  LISZ Kft. ügyvezetıjét, 
hogy az ingatlanok mőködtetésével kapcsolatos költségek viselésérıl megállapodást 
kössön a bérleti szerzıdéssel egyidıben. A bérleti szerzıdések és a megállapodások 
megkötésre kerültek. 

4.) A Képviselı-testület a 255/2009.(VIII.27.) számú határozatával elfogadta az 
Önkormányzat 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosítását, mely határidıben 
megküldésre került az illetékes szervek részére. 

5.) A Képviselı-testület a 258/2009.(VIII.27.) számú határozatában meghatározta az 
alapfokú mővészetoktatásban alkalmazandó térítési és tandíjak összegét 2009. 
szeptembertıl. Az intézmény vezetıje a határozatról az értesítést megkapta. 

6.) A Képviselı-testület a 259/2009.(VIII.27.) számú határozatában döntött, hogy a 
tulajdonát képezı Békés, Piac tér 3. szám alatti ingatlant bérbe adja a Békési 
Kistérségi Társulásnak. A bérleti szerzıdés megkötésre került. 

7.) A Képviselı-testület a 262/2009.(VIII.27.) számú határozatában módosította az OTP-
vel kötött fejlesztési célú hitelszerzıdést. A határozat a pénzintézet részére 
megküldésre került. 

8.) A Képviselı-testület a 263/2009.(VIII.27.) számú határozatában arról döntött, hogy 
100.000 Ft összegő támogatást biztosít a Békés Mővészetéért Alapítványnak.  A 
támogatási szerzıdés megkötésre került, és az összeget átutaltuk az Alapítvány 
részére. 

9.) A Képviselı-testület a 264/2009. (VIII.27.) számú határozatában arról döntött, hogy a 
2010. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
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Ösztöndíjpályázathoz. A csatlakozási szándéknyilatkozat megküldésre került az 
illetékes szerv részére. A pályázati kiírást megjelentettük a város honlapján és a 
Városházi Krónikában. 

 
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 
 
Békés, 2009. szeptember 23. 
 
 
 
                                                                                                             Izsó Gábor 
                                                                                                              polgármester 


