
          Sorszám: I/1. 
 
 

Tájékoztató 
 
 

Békés Város Képviselıtestülete 2008. március 27-i ülésére 
az elızı testületi üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

 
Az SZMSZ 8. § (1) bekezdése e) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2008. január 24-i, 
február 14-i, február 19-i, és február 28-i üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról:  
 
 
 

1. A 15/2008. (I. 24.) számú határozatban a Képviselıtestület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a megbízási szerzıdést az Európa Universitas Kft-vel írja alá. A szerzıdés aláírásra 
került, a konkrét feladatok megnevezésére (pályázatok, tanácsadás) a polgármester egy 
külön megállapodást is kötött. 

 
2. A 47/2008. (II. 14.) számú határozatban a képviselıtestület – a korábbi határozat hatályon 

kívül helyezése mellett – elfogadta a társasági szerzıdést és felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az Agroferment Invest Kft-vel a szerzıdést írja alá. A szerzıdés aláírásra került, a 
területrendezés folyamatban van. 

 
3. A 48/2008. (II. 14.) számú határozatban a Képviselıtestület pályázat benyújtásáról döntött 

inkubátorház megvalósítására. A pályázat határidıben benyújtásra került. A pályázat 
befogadásáról is értesítést kaptunk. 

 
4. Az 50/2008. (II. 14.) számú határozatban az aljegyzıi állás betöltésére kiírt pályázatról 

döntött a testület. A pályázati kiírás a Belügyi Közlöny 5. számában, 2008. március 3-án 
megjelent. 

 
5. Az 55/2008. (II. 19.) számú határozatban a lakcímnyilvántartással kapcsolatos nyilatkozatot 

elfogadta a képviselıtestület. A 2008. március 12-i rendkívüli testületi ülésen a képviselı-
testület 82/2008. (III. 12.) számú határozatában döntött a lakcím-nyilvántartási probléma 
rendezésérıl, a „Tanya” elnevezés lakcímnyilvántartásból való törlésérıl, és a történelmi 
településrész nevek lakcímnyilvántartásba történı visszavezetésérıl. A határozat kivonatát 
megküldtük a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 
(KEKKH), amely ekkor hívta fel a figyelmet arra, hogy a határozatot nem tudja elfogadni, 
mert csak a melléklet tartalmazza a változó településrész neveket. A március 27-ei 
képviselı-testületi ülésre elkészült új elıterjesztésben szerepel a 82/2008. (III. 12.) határozat 
visszavonására vonatkozó indítvány, és az új határozati javaslat, amely a KEKKH elızetes 
vélemény nyilvánítása alapján végrehajtható lesz. 
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6. Az 56/2008. (II.19.) számú határozatban döntött a képviselıtestület pályázat benyújtásáról a 
Városháza felújítására. A pályázat határidıben benyújtásra került. 

 
7. A 71/2008. (II.28.) számú határozatában döntött a Képviselıtestület, hogy ingyenes 

használatra átadja a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által visszaadott 
raktárhelyiségeket a Békési Köztestületi Tőzoltóságnak. Felkérte a polgármestert, hogy a 
módosított vagyonhasználati megállapodást készítse elı. Az elıkészítés megtörtént, az 
aláírások folyamatban vannak. 

 
8. A 72/2008. (II.28.) számú határozatban autóbuszvárók és megállóhelyek építésére és 

felújítására kiírt pályázat beadásáról döntött a Képviselıtestület. A pályázat határidıre 
benyújtásra került. 

 
9. A 74/2008. (II.28.) számú határozat az NFI részére megküldésre került, melyben a Békés-

Murony kerékpárút I. ütemének építését célzó pályázathoz kapcsolódóan vállalta a 
képviselıtestület  a fenntartási feladatokat. 

 
10. A 83/2008. (III. 12) számú határozatában döntött öt malomasszonykerti ingatlan, 

önkormányzati tulajdonba adásáról, közterületté nyilvánításáról és annak elnevezésérıl. A 
határozat elfogadása után derült ki, hogy a határozati javaslatban szereplı néhány helyrajzi 
szám tévesen lett feltüntetve. Ugyancsak a határozat elfogadása után derült ki, hogy az utca 
kialakítását akadályozza, hogy a nyomvonalra esı 2 további ingatlan magántulajdonban van, 
a tulajdonosokkal pedig még nem sikerült megegyezni. A jövıben szükséges lesz velük 
megállapodni, remélhetıleg adásvétel útján.   

 
 
 
 
 
 
Békés, 2008. március 18. 
 
 
                               Izsó Gábor 
        polgármester 


