
Sorszám: I/1. 
T Á J É K O Z T A T Ó  

 
Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 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 2009. október 
1-i és október 29-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 295., 296., 297., 298., 
299/2009. (X.1.) számú határozataiban módosította a korábban beadott decentralizált 
pályázatok saját forrás biztosításának megjelölését. A határozatoknak megfelelıen a 
szükséges iratok a Magyar Államkincstár részére elküldésre kerültek. 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 300/2009. (X.1.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy lemond a TEUT címő pályázat keretében elnyert 
(települési önkormányzati belterületi közutak burkolat felújításának korszerősítésének 
támogatása) támogatásról. A döntésrıl az értesítés a DARFT részére megküldésre 
került. 

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 301/2009. (X.1.) számú 
határozatában lemondott a Galéria épületének felújítása címő pályázathoz 
kapcsolódóan fel nem használt támogatásról. A MÁK részére az értesítés elküldésre 
került. 

4) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 341/2009. (X.29.) számú 
határozatában a Békés Városi Kulturális Központban 1 fı létszámcsökkentés 
elrendelésérıl döntött. Az intézmény igazgatója a határozati kivonatot megkapta a 
további intézkedések megtétele végett. 

5) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 342/2009. (X.29.) számú 
határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a sportpálya használatára 
vonatkozóan a sportszervezetekkel megkösse a megállapodásokat. Megbízta továbbá a 
LISZ Kft-t, hogy a Farkas Gyula Közoktatási Intézménnyel kössön szerzıdést a 
sportpálya tornatermének bérletére vonatkozóan. A megállapodások és a szerzıdés 
megkötésre kerültek. 

6) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 345/2009. (X.29.) számú 
határozatában arról döntött, hogy a Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti üzlethelyiséget 
bérbe adja a Szent Lázár Alapítvány részére. A bérlı értesítése megtörtént, a szerzıdés 
megkötése folyamatban van. 

7) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 346/2009. (X.29.) számú 
határozatában arról döntött, hogy a Csáki és Társa Bt.-vel kötött, Békés, Széchenyi 
Tér 4/2. sz. alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerzıdést meghosszabbítja. A 
szerzıdésmódosítás aláírásra került. 

8) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 347/2009. (X.29.) számú 
határozatával létrehozta a Vállalkozói Centrumért Alapítványt. A további intézkedések 
megtétele végett az ügyvéd részére a szükséges iratok megküldésre kerültek. 

 
 Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 
 
Békés, 2009. november 20.                                                                    Izsó Gábor 
                                                                                                              polgármester 


