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

 
Békés Város Képviselı-testülete 2009. december 17-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 
29-i és a november 26-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 336/2009. (X.29.) sz. 
határozatában felkérte a polgármestert, hogy a Békés Város lakosságának szociális 
helyzete a gazdasági válság tükrében címő tájékoztatóban megfogalmazott feladatok 
végrehajtására vonatkozóan készítsen cselekvési tervet, és azt terjessze a képviselı-
testület elé december 31-ig. A cselekvési terv elkészült és a december 17-i ülésre 
beterjesztésre került. 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 340/2009. (X.29.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy a Dr. Hepp Ferenc tagiskola felújításával kapcsolatos 
irodabútor beszerzésére központosított közbeszerzés keretén belül a Gyulai „FAFÉM” 
Bútor Zrt. és Linea Bútor Kft. közös ajánlattevık szállítóval kíván szerzıdést kötni. A 
megrendelés megtörtént. Ugyanebben a határozatban döntött, hogy az önkormányzat 
intézményrendszerén belül egy éves idıtartamra az élelmiszer-alapanyagokra, az 
irodaszerekre, a tisztítószerekre és tisztítóeszközökre keret-megállapodásos 
közbeszerzési eljárást ír ki. Az elıkészítés elkezdıdött, az ügy összetettsége miatt a 
közbeszerzés január hónap folyamán kerül kiírásra, 

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 348, 349, 350, 351, és 
352/2009. (X.29.) sz. határozataiban a Vállalkozói Alapra beérkezett pályázatok 
támogatásáról döntött. A vállalkozók a szükséges igazolásokat becsatolták, így mind 
az öt fı részére a támogatás kiutalásra került. 

4) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 381/2009. (XI.26.) sz. 
határozatában megállapította a 2010. évre vonatkozó lakossági és önkormányzati 
vízdíjakat. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. a határozatról írásban tájékoztatást kapott. 

5) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 382/2009. (XI.26.) sz. 
határozatában megállapította a 2010. évre vonatkozó lakossági fogyasztó 
csatornadíjat. A Békés Megyei Vízmővek Zrt. a határozatról írásban tájékoztatást 
kapott. 

6) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 394/2009. (XI.26.) sz. 
határozatában megállapította a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer elnevezéső Önkormányzati Társulás részére fizetendı mőködési 
hozzájárulás 2010. évi összegét. A DAREH Társulási Tanács részére a határozati 
kivonat megküldésre került. 

7) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 399/2009. (XI.26.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy támogatja a Gamma-Dent Bt. azon törekvését, hogy 
Békés városban a fogszabályozás szakrendelést állandó jelleggel, többletóra 
igényléssel lássa el. Dr. Nagy György fogszakorvos részére a határozat a további 
intézkedés megtétele végett megküldésre került. 
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8) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 400/2009. (XI.26.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy nem járul hozzá a SAN-MAR-DENT BT-vel kötött 
„Feladatátvállalási szerzıdés” módosításához. Felkérte Dr. Rácz Lászlót, az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy egyeztetı tárgyalást folytasson le a 
városban fogorvosi alapellátást nyújtó fogszakorvosokkal a péntek délutáni rendelés 
tekintetében. Az egyeztetı tárgyalás lefolytatása folyamatban van – történtek 
egyeztetések -, azonban írásban megkerestük az ÁNTSZ kistérségi intézetének 
Fıorvosát, mivel a fenti BT. mőködési engedélyét – helytelenül- az önkormányzat 
hozzájárulása nélkül módosította. Az ÁNTSZ – vélhetıen- a fogorvosok felügyeletét 
ellátó szakfelügyelı fıorvossal egyeztetve fogja a válaszát részünkre megküldeni. Az 
ÁNTSZ Fıorvosának válasza után fog megtörténni a végleges egyeztetés a 
fogorvosokkal – melyre várhatóan január második hetében kerül sor- és ezt követıen 
az eredményrıl beszámolunk a Tisztelt Képviselı-testületnek. 

9) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 401/2009. (XI.26.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy értékesíti a tulajdonát képezı 1728 hrsz-ú ingatlanból 
megosztással keletkezı mintegy 144 m2-es területet telekösszevonás céljára Hegedős 
Béláné Békés-Dánfok, Zsibongó tér 13. sz. alatti lakos részére. Az adásvétellel 
kapcsolatos iratok elıkészítésre és az ügyvéd részére megküldésre kerültek. 

10) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 402/2009. (XI.26.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy létrehozza a Békés Város Bölcsıdéinek Apróságaiért 
Alapítványt. Az Alapítvány javára 60.000 Ft-ot rendelt el alapítói vagyonként, mely a 
megnyitott számlára átutalásra került. Az alapítvány létrehozásához szükséges iratok 
elkészítésre és megküldésre kerültek az ügyvéd részére, további intézkedés megtétele 
céljából. 

11) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 405/2009. (XI.26.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy a 80 fıs bölcsıde építésére ismételten közbeszerzési 
eljárást ír ki. A közbeszerzési eljárás kiírásra került. 

 
 
Békés, 2009. december 10. 
 
 
 
 
                                                                                       Izsó Gábor 
                                                                                       polgármester 
 
 
 

 
 
 

 


