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                                                                                                 Sorszám: I/1. 
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 
Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-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. július 
30-i és a 2008. augusztus 28-i üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról: 
 
 

1.) A Képviselı-testület a 325/2008.(VII.30.) számú határozatában hozzájárult Pakucza 
Jánosné tulajdonát képezı jogügylethez és nem kívánt élni elıvásárlási jogával. A 
megbízott ügyvéd részére továbbításra került a határozati kivonat a további 
intézkedések megtétele végett. 

2.) A Képviselı-testület a 326/2008. (VII.30) számú határozatában döntött a Körösi 
Csoma Sándor u. 16. sz. alatti ingatlan elidegenítésérıl. Az adásvételi szerzıdés 
megkötésre került, a határozatban megállapított vételár két részletben az eladó részére 
kifizetésre került. 

3.) A Képviselı-testület a 333/2008.(VIII.28.) számú határozatával módosította a Békés 
Városi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratát. A határozati kivonat 
megküldésre került az Igazgató részére. 

4.) A Képviselı-testület a 334/2008.(VIII.28.) számú határozatában döntött a szociális 
célú társulási megállapodások módosításáról. Az érintett polgármesterek részére a 
kivonat megküldésre került, hogy a képviselı-testületek a módosításokat elfogadják, 
és azt követıen egységes szerkezetbe kerüljenek a társulási megállapodások. 

5.) A Képviselı-testület a 341/2008.(VIII.28.) számú határozatában foglaltakkal 
módosította a Kisgazdakörrel kötendı haszonkölcsön szerzıdés 3. és 13. pontját. Az 
így elfogadott haszonkölcsön szerzıdés mindkét fél részérıl aláírásra került. 

6.) A Képviselı-testület a 342/2008. (VIII.28.) számú határozatában döntött a Békés 
Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Alapító okiratának 
módosításáról. Az Intézmény vezetıje részére a módosított alapító okirat megküldésre 
került. 

7.) A Képviselı-testület a 343/2008.(VIII.28.) számú határozatában a Kistérségi Iskola és 
a Kistérségi Óvoda létszámkeretérıl döntött. Az intézményvezetık a döntésrıl 
értesítve lettek. 

8.) A Képviselı-testület a 344/2008.(VIII.28.) számú határozatában döntött, hogy 2009. 
évben is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz.  A nyilatkozat határidıben elküldésre került. 

9.)  A Képviselı-testület a 345/2008. (VIII.28.) számú határozatában arról döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által Békés város 
közigazgatási területén mőködtetett támogató szolgáltatás állami finanszírozási 
rendszerbe történı befogadására és mőködésének támogatására. A pályázat 
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határidıben benyújtásra került. Értesítést kaptunk arról, hogy a pályázat befogadásra 
került. 

10.) A Képviselı-testület a 346/2008. (VIII.28.) számú határozatában arról döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ keretében 
mőködtetett térségi közösségi pszichiátriai ellátás állami finanszírozási rendszerbe 
történı befogadására és mőködésének támogatására. A pályázat határidıben 
benyújtásra került. Értesítést kaptunk arról, hogy a pályázat befogadásra került. 

11.) A Képviselı-testület a 347/2008. (VIII.28.) számú határozatában döntött, hogy 
támogatja a Tudásdepó-Expressz témában benyújtandó pályázatot. A kivonat a Városi 
Könyvtár vezetıje részére megküldésre került. 

12.)  A Képviselı-testület a 348/2008.(VIII.28.) számú határozatában döntött, hogy 
100.000 Ft összegő támogatás biztosít a Békés Mővészetéért Alapítvány számára. A 
támogatási összeg átutalásra került. 

13.) A 349/2008. (VIII.28.) számú határozatában arról döntött a képviselı-testület, hogy 
amennyiben nyer a DAOP-2007.-3.2.1.”Fedett autóbuszvárók építése Békés bel-és 
külterületén” címő pályázat és a támogatási szerzıdésnek elengedhetetlen feltétele, 
szükséges a MNV Zrt. tulajdonosi hozzájárulásának megadása. Értesítést kaptunk, 
hogy ez a pályázatunk nem nyert, így a jelzálogjog bejegyzésre nincs szükség. 

14.)  A képviselı-testület a 353/2008.(VIII.28.) számú határozatában a Békés, 
Malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezeték építése tárgyában beadott pályázatot 
módosította, mivel a DARFT csökkentett összegő támogatásban részesítette az 
önkormányzatot. A pályázat átdolgozásra és határidıben benyújtásra került az elnyert 
támogatási összegnek megfelelıen. 

15.)  A Képviselı-testület a 357/2008. (VIII.28.) számú határozatában elfogadta a 
pályázati kiírást a Múzeum köz 1. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan. A 
pályázati kiírás megjelentetésre került, a beadási határidı 2008. szeptember 24. A 
beérkezett pályázatokról a szeptember 30-i képviselıtestületi ülésre elıterjesztés 
készül. 

16.) A Képviselı-testület a 358/2008.(VIII.28.) számú határozatával módosította a Békési 
Kistérségi Társulással kötött kölcsönszerzıdést. A kölcsönszerzıdés módosítása az 
érintett felek részérıl aláírásra került. 

17.) A Képviselı-testület a 360/2008.(VIII.28.) számú határozatában döntött, az ERSTE 
Bankkal kötött fejlesztési hitel szerzıdés módosításáról.  A szerzıdés módosítása a 
Bank részére elküldésre került. 

18.)  A Képviselı-testület a 362/2008.(VIII.28.) számú határozatában Ifjúsági díjak 
adományozásáról döntött. Az Ifjúsági díjak a Madzagfalvi napok rendezvény 
keretében átadásra kerültek. 

 
Békés, 2008. szeptember 22. 
 
                                                                                    Izsó Gábor 
                                                                                      polgármester 


