
          Sorszám: I/1. 
 
 

Tájékoztató 
 

Az elızı testületi ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az SZMSZ 8. § (1) bekezdése e) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2007. december 20-i, 
valamint 2008. január 24-i üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról:  
 
 
 

1. Békési Szilvapálinka Ünnep – a 399/2007. (XII. 20.) számú határozat alapján a Békési 
Pálinka Zrt.-vel az együttmőködési megállapodás 2008. február 7-én aláírásra került. 

 
2. A 407/2007.(XII.20.) számú határozatnak megfelelıen készültek el az intézményi 

költségvetések, ami azt jelenti, hogy a Kistérségi Iskolánál a 3 fı létszámcsökkentéssel, a 
Szociális Szolgáltató Központnál pedig a 2 fı bıvítéssel (Tarhos gyermekjólét). 

 
3. Intézményvezetıi pályázatok – a 9/2008. (I. 24.) számú határozat alapján a pályázati 

kiírások 2008. február 5-én megküldésre kerültek a Kulturális, illetve Oktatási Közlöny 
kiadói részére. A Kulturális Közlönyben várhatóan a 4. számban február utolsó hetében 
jelenik meg a helyesbített kiírás, az Oktatási Közlönyben pedig várhatóan a 9. számban, 
április 5-e körül. 

 
4. Alapfokú nevelési-oktatási intézmény felújítása – a 14/2008. (I. 24.) számú határozat alapján 

a pályázat 2008. január 28-án benyújtásra került, amelynek befogadásáról értesítést kaptunk. 
 

5. Átalakuló önkormányzati tulajdonú kft.-k vagyonmérleg-és vagyonleltár-tervezeteinek 
elfogadása – a  17/2008. (I. 24.) számú határozat alapján 2008. február 6-án Dr. Balázs 
István ügyvédnek a cégbírósági eljáráshoz szükséges iratokat megküldtük. 

 
6. Tulajdonrész megszüntetése a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.-ben – a 26/2008. (I. 

24.) számú határozat alapján 2008. február 6-án a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-nek 
a határozatot megküldtük. 

 
7. Tulajdonosi hozzájárulás inkubátorház létesítéséhez (Hızsı u. 39.) – a 21/2008. (I. 24.) 

számú határozatot az iskola képviselıi 2008. január 25-én átvették. 
 
8. Békés-Ferment Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alapítása – a 16/2008.  

(I.24.) számú határozattal elfogadott társasági szerzıdést megküldtük az Agrofermentinvest 
Kft. részére, de miután a társasági szerzıdés TEAOR számait aktualizálni kellett, ezért az új 
társasági szerzıdés a 2008. február 14-i testületi ülésen ismételten elıterjesztésre került, 
melyet a Képviselıtestület el is fogadott. 
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9. Békés-Median Kft. bérleti ügye – a 18/2008. (I. 24.) számú határozat alapján 2008. február 
8-án aláírásra került a bérleti szerzıdés. 

 
10. Home-Care Bt. bérleti ügye – a 19/2008.(I.24.) számú határozat alapján 2008. február 11-én 

aláírásra került a bérleti szerzıdés. 
 
11. A Forvith-Bagos Bt. bérleti ügye – a 22/2008. (I. 24.) számú határozat alapján 2008. február 

21-én aláírásra került a bérleti szerzıdés. 
 

12. Dánfoki ingatlanok hasznosítása – a 25/2008. (I. 24.) számú határozat alapján 2008. január 
29-én, és február 5-én független ingatlanszakértıktıl értékbecslést kértünk és elıterjesztés 
készült a február 28-i ülésre. 

 
13. A 15/2008.(I.24.) számú határozatban döntött a Képviselıtestület az Európa Universitas 

KFT-vel kötendı szerzıdésrıl. A szerzıdés még nem került aláírásra, a képviselıtestület 
kérésének megfelelıen tárgyalások folynak a szerzıdés egyes pontjainak módosítására, 
melyrıl késıbb dönt majd a testület. 

 
14. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítésére vonatkozó szerzıdés a 20/2008. (I.24.) 

számú határozatnak megfelelıen 2008. február 13-án aláírásra került. 
 

15. A 11/2008. (I.24.) számú határozatban a Képviselıtestület döntött, hogy módosítani kívánja 
a településrendezési eszközeit annak érdekében, hogy az 5636/5 hrsz. alatt található 
vendéglı fejlesztési lehetıségei biztosítottak legyenek. Korábban már döntött a terület 
értékesítésérıl, azonban egyelıre csak adásvételi elıszerzıdés megkötése lehetséges , mely 
aláírásra került 2008. február 20-án. 

 
16. A 411/2007. (XII.20.) számú határozatában döntött a Képviselıtestület a 

Takarékszövetkezet mögötti területek valamint a Korona u. 3. sz. alatti ingatlan 
értékesítésérıl. Az ingatlanokra vonatkozó ajánlati felhívást közzétételre került, a lejárati idı 
2008. február 5. 16 óra volt. Pályázatot nem nyújtott be senki. 

 
 
 
 
 
 
 
Békés, 2008. február 20. 
 
 
                               Izsó Gábor 
        polgármester 


