
          Sorszám: I/1. 
 
 

Tájékoztató 
 
 

Békés Város Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-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. március 27-i, 
május 7-i, május 13-i, május 29-i, június 11-i, június 26-i és a július 30-i üléseken elfogadott 
határozatok végrehajtásáról:  
 
 

1.) A Képviselı-testület a 111/2008. (III. 27.) számú határozatában arról döntött, hogy 
szándékában áll az Esély Állat- és Természetvédı Közhasznú Egyesületnek állatmenhely 
létesítése céljából átadni a Krisztina zug 0329/3 hrsz-ú ingatlant. Az ingatlanátadás és az 
állatmenhely üzemeltetésének feltételeiben többszöri tárgyalás után sem sikerült az 
Egyesülettel megegyezni, így az átadás nem történt meg. Sikerült azonban kötni velük egy 
együttmőködési megállapodást (a kutyák látogatására, fényképezésére, a kutyák 
elhelyezésére vonatkozóan), mely a napokban aláírásra is kerül. A gyepmesteri telep 
területének bıvítése is megtörtént.  

 
2.) A Képviselı-testület a 186/2008. (V. 7.) számú határozatában a Fehér-Körös sor közterület 

elnevezésrıl döntött.  Az érintett ingatlanok tulajdonosai a hozzájárulásukat megadták, a 
szükséges ingatlanok megvásárlása megtörtént.  A megosztási vázrajzok elkészültek, a 
Földhivatali engedélyezés folyamatban van. 

 
3.) A Képviselı-testület a 190/2008. (V. 13.) számú határozatával módosította a Békés Város és 

Tarhos Község közti intézményfenntartó társulásban mőködtetett szociális étkeztetésre 
vonatkozó megállapodást. A megállapodások aláírásra kerültek, a mőködési engedély 
kérelmünket elküldtük a Szociális és Gyámhivatalhoz. A mőködési engedélyt 2008. május 
30. napjától határozatlan idıre megkaptuk. A pénzügyi megállapodás is megkötésre került. 

 
4.) A 208/2008. (V. 13) számú határozatban a Képviselı-testület arról döntött, hogy névértéken 

eladja Békés Megye Képviselıtestülete számára a Békés Tourist Idegenforgalmi Szolgáltató 
Kereskedelmi KFT-ben lévı 100.000 Ft összegő üzletrészét. Az adásvételi szerzıdés 
megkötésre került és a pénzösszeg is megérkezett a számlánkra. 

 
5.) A Képviselı-testület a 231/2008. (V. 29.) számú határozatában pályázat benyújtásáról 

döntött a KÖZOP-2008.-3.2. Kerékpárút fejlesztése tárgyában Békés gesztorságával a 470-
es közút mentén, Békés és Békéscsaba közti kerékpárút hiányzó szakaszának megépítésére, 
melyhez szükséges volt a 055 hrsz-ú ingatlan önkormányzat részére történı megvásárlása. A 
pályázat határidıben benyújtásra került és az ingatlan megvásárlása is megtörtént. 
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6.)  A Képviselı-testület a 247/2008.(V. 29.) számú határozatában döntött, hogy a Csabai u. 18. 
sz. alatti önkormányzati ingatlant 2008. július 1-tıl 50 éves idıtartamra ingyenesen 
haszonkölcsönbe adja a Békési Kisgazdakör részére. A haszonkölcsön szerzıdés 
pontosításra szorul, melynek módosítása az augusztus 28-i ülésen kerül elıterjesztésre. 

 
7.) A Képviselı-testület a 250/2008. (V. 29.) számú határozatában arról döntött, hogy 

csatlakozni kíván a Körösök Völgye Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság alapító 
tagjaihoz és vállalta a 10.000 Ft összegő üzletrész megfizetését. A csatlakozási dokumentum 
aláírásra került és az üzletrész átutalása is megtörtént. 

 
8.) A Képviselı-testület a 266/2008. (VI. 11.) számú határozatában pályázat benyújtásáról 

döntött a Jantyik M. utcai bölcsıde fejlesztésére kapacitásbıvítéssel. A pályázat határidıben 
benyújtásra került. 

 
9.) A Békési Önkéntes Köztestületi Tőzoltóság mőködési terület kijelölésének kezdeményezése 

tárgyában a Képviselı-testület a 267/2008. (VI. 11.) számú határozata alapján a kérelem 
határidıben továbbításra került a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon keresztül 
az Önkormányzati Miniszterhez. 

 
10.) A Képviselı-testület a 269/2008. (VI.11.) számú határozatában arról döntött, hogy a 

KÖVIZIG részére térítésmentesen átad összesen 860 m2 önkormányzati területet az 
ÖKOVÍZ-INTERREG III A projekt kapcsán megvalósult vízi létesítmények állományba 
vétele érdekében. A vagyonnyilvántartásban a területi változások átvezetésre kerültek és az 
okiratok aláírása is megtörtént. 

 
11.) A 295/2008.(VI. 26.) számú határozatban a Képviselı-testület elfogadta a Kistérségi 

Társulás társulási megállapodásának módosítását. A határozat a Kistérségi Irodavezetı 
részére megküldésre került. 

 
12.) A Kisiskolák megmentése ügyében fogadott el nyilatkozatot a Képviselı-testület a 

301/2008. (VI. 26.) számú határozatával. A határozati kivonat a Megyei Önkormányzat 
Elnöke részére elküldésre került. 

 
13.) A Képviselı-testület a 304/2008. (VI. 26.) számú határozatában az Agrárinnovációs 

Központ további hasznosításáról döntött, felhatalmazta a Polgármestert, hogy a LISZ KFT-
vel a bérleti szerzıdést kösse meg. A bérleti szerzıdés aláírásra került. 

 
14.) A Képviselı-testület a 311/2008. (VI. 26.) számú határozatában a Vállalkozói Alapra 

beérkezett pályázatok elbírálásáról döntött. A határozatban szereplı támogatási összegeknek 
megfelelıen a szerzıdések megkötésre és mindkét fél részérıl aláírásra kerültek. A 
támogatási összegek átutalása folyamatban van. 

 
15.) A 312/2008. (VI. 26.) számú határozatban a Képviselı-testület a 2008. II. félévi 

sporttámogatásokról döntött. A megállapított önkormányzati támogatások folyósítása az 
egyesületek, szakosztályok részére folyamatosan történik. 

 
16.) A 313/2008. (VI. 26.) számú határozatban a Képviselı-testület arról döntött, hogy 

hozzájárul a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által koordinált „Vadregényes utakon 
Dánfoktól Mágorig” elnevezéső projekt befejezéséhez szükséges hitelfelvétel 
kezességvállalásához, és vállalja a településre esı 9.000 Ft/hó kamatteher megfizetését. Az 
Egyesület írásban tájékoztatott bennünket, hogy sikerült a likviditási helyzetét rendezni, így 
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nincs szükség a hitelfelvételére. A Képviselı-testületnek ezt a határozatát így hatályon kívül 
kell helyezni. 

 
17.) A 315/2008.(VI.26.) számú határozatában a Képviselı-testület elfogadta a Múzeum 

köz 1. értékesítésére a pályázati felhívást. A pályázati felhívás megjelentetésre került a helyi 
újságokban, a város honlapján és a Békés Megyei Hírlapban. A beadási határidı 2008. 
augusztus 25. A beérkezett ajánlatok elbírálására az augusztus 28-i ülésre elıterjesztés 
készül. 

 
18.) A 318/2008. (VII. 30.) számú határozatában a Képviselı-testület a Békési Férfi 

Kézilabda Kft tıketartalékának és törzstıkéjének emelésérıl döntött.  A törzstıke emelésére 
megállapított összeg átutalásra került, a cégbíróságon a bejegyzés folyamatban van. 

 
19.) A 319/2008. (VII. 30) számú határozatban a Képviselı-testület a Békési Férfi 

Kézilabda Kft. tevékenységi köreit pontosította. A határozat a jogi képviselı részére 
megküldésre került, hogy a további intézkedéseket a Cégbíróságon megtegye. 

 
20.) A Képviselı-testület a 320/2008. (VII. 30.) számú határozatában arról döntött, hogy 

részt vesz a „Belvízrendezés az élhetıbb településekért” (Komplex belvízrendezési program 
megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem) címő projektben, 
melynek a projektgazda szerepét a Békés Megyei Önkormányzat látja el. A határozati 
kivonat a Megyei Önkormányzat részére megküldésre került. 

 
21.) A 322/2008.(VII. 30.) számú határozatban a Képviselı-testület  pályázat 

benyújtásáról döntött a GKM Útpénztár terhére az 1,2,3 számjegyő országos utak mentén 
közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárutak építésére. A pályázat tárgya a 470. sz. közút 
mentén a Békéscsaba-Békés kerékpárutat és a belterületi kerékpárút-hálózatot összekötı 
szakasz építése. A pályázat határidıre benyújtásra került. 

 
22.) A Képviselı-testület a 323/2008. (VII. 30.) számú határozatában pályázat 

benyújtásáról döntött kerékpárút fejlesztésének támogatására a Békés, Rákóczi utcai 
kerékpárút szélesítése, felújítása tárgyában. A pályázat határidıben benyújtásra került. 

 
23.) A Képviselı-testület a 324/2008.(VII.30.) számú határozatában arról döntött, hogy 

megpályázza a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Terület- és 
Régiófejlesztés Célelıirányzat” keretében a helyi közmunkaprogramot. A pályázat 
határidıben benyújtásra került. 

 
 
Békés, 2008. augusztus 19. 
 
 
 
 
 
                                                                                       Izsó Gábor 
                                                                                     polgármester 


