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Tájékoztató 
 
 

Békés Város Képviselıtestülete 2008. június 26-i-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. február 28-i,  
április 30-i, a május 29-i, június 5-i és a  június 11-i üléseken elfogadott határozatok 
végrehajtásáról:  
 
 
 

1.) A Képviselıtestület a 71/2008. (II.28.)  számú határozatában arról döntött, hogy ingyenes 
használatba adja a Békési Köztestületi Tőzoltóságnak a katasztrófavédelem által visszaadott 
raktárhelyiségeket. A döntésnek megfelelıen a módosított vagyonhasználati megállapodás 
aláírásra került. 

2.) A 158/2008.(IV.30) számú határozatban a Képviselıtestület döntött arról, hogy a szervezett 
hulladékgyőjtéssel érintett közigazgatási területén szelektív hulladékgyőjtést vezet be. A 
részletes döntés-elıkészítési tanulmány a június 26-i ülésen elıterjesztésre kerül. 

 
3.) A Képviselıtestület a 175/2008. (IV.30.) számú határozatában döntött, hogy a Fúró u. 5. sz. 

alatti ingatlant bérbe adja a Pentaoptik Kft. részére. A határozatban foglaltak alapján a 
szerzıdés megkötésre került. 

 
4.) A Képviselıtestület a 222, 223, 224, 225, 226, 227 és 228/2008.(V.29.) számú 

határozataiban a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételeire reagált. A határozatok 
határidıben megküldésre kerültek a Hivatal részére. 

 
5.) A Képviselıtestület a 233/2008. (V.29.) számú határozatában elfogadta a Vállalkozói Alap 

felhasználására a támogatási tervezetet és a pályázati kiírást, melyet határidıben 
megjelentetett a Békés Megyei Hírlapban, a Békési újságban és mindkét honlapon.  A 
benyújtott pályázatok bontását és értékelését a pénzügyi bizottság a június 17-i ülésén 
elvégezte. Az elıterjesztés a képviselıtestület június 26-i ülésére beterjesztésre kerül. 

 
6.) A Képviselıtestület a 234/2008. (V.29.) számú határozatában pályázat benyújtásáról döntött 

a belterületi csapadék és belvíz elvezetés támogatására, kotró-rakodógép beszerzésére. A 
pályázat határidıben benyújtásra került. 

 
7.) A Képviselıtestület a 238/2008.(V.29.) számú határozatában jóváhagyta a Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodását. A pénzügyi megállapodások 
elkészítése folyamatban van, június 30-ig megtörténik.  
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8.) A Képviselıtestület a 245/2008. (V.29.) számú határozatában külterületi szántó 
haszonbérleti díjának megállapításáról döntött. A haszonbérleti szerzıdés megkötésre került. 

 
9.) A Képviselıtestület a 248/2008. (V.29.) számú határozatában a Hanza-Intro Kft tulajdonát  

képezı ingatlan jogügyletéhez járult hozzá és lemondott az elıvásárlási jogáról. Az ügyvéd 
részére a határozat a további intézkedés megtétele végett megküldésre került. 

 
10.) A Képviselıtestület a 251/2008.(V.29.) számú határozatában a „Békési Fürdıért” 

közalapítvány alapító okiratát módosította. A Megyei Bíróság részére az ügyiratok 
megküldésre kerültek. 

 
11.) A Képviselıtestület a 252/2008.(V.29.) számú határozatában  „Békés Megyéért” 

kitüntetı díj adományozásáról döntött. A határozat a Megyei Önkormányzat részére 
megküldésre került. 

 
12.) A Képviselıtestület a 263/2008. (VI.5.) számú határozatában pályázat benyújtásáról 

döntött, a Békési Kistérségi Komplex Járóbeteg Ellátó Központ kialakításáról. A pályázat 
határidıben benyújtásra került. 

 
13.) A Képviselıtestület a 268/2008.(VI.11.) számú határozatával elfogadta az IVS-t az 

Anti-szegregációs terv kiegészítésével együtt. A tanulmányt az Anti-szegregátor  aláírta. 
 

14.) A Képviselıtestület a 270/2008. (VI.11.) számú határozatában a „Kistérségi 
székhelyek integrált fejlesztése” pályázat benyújtásáról döntött. A pályázat határidıben 
benyújtásra került. 

 
 
 
Békés, 2008. június 18. 
 
 
 
 
 
                                                                                       Izsó Gábor 
                                                                                     polgármester 


