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                                                                                                 Sorszám: I/1. 
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

Békés Város Képviselı-testülete 2008. október 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 2007. október 
31-i, a 2008. július 30-i, az augusztus 28-i, a szeptember 30-i és az október 15-i üléseken 
elfogadott határozatok végrehajtásáról: 
 
 

1.) A Képviselı-testület a 353/2007. (X. 31.) számú határozatában a Bagoly vendéglı 
értékesítésérıl döntött. Mivel idıközben a településrendezési eszközök módosítása 
vált szükségessé, ezért 2008. február 20-án csak adásvételi elıszerzıdés megkötése 
volt lehetséges. Az elıszerzıdés módosításra került, mely szerint a végleges szerzıdés 
megkötésének határideje 2009. február 28. Az ügyrıl részletesebb leírás található a 
IV/7. számú elıterjesztésben. 

2.) A Képviselı-testület a 321/2008. (VII. 30.) számú határozatában döntött, hogy a 
TÁMOP-3.3.2./08/2 pályázati kiírásra pályázatot ad be és Békés Város Közoktatási 
Esélyegyenlıségi Tervének elkészítésével, a pályázat megírásával az EURON Kft-t 
bízza meg. Az Esélyegyenlıségi terv elkészült, melyet a Képviselı-testület a 
szeptember 30-i ülésen elfogadott és a pályázat határidıben benyújtásra került. 

3.) A Képviselı-testület a 351/2008. (VIII. 28.) számú határozatában forgalmi 
rendváltozásról döntött, mely szerint a Baky utcának az Ady utca és az óvoda közötti 
szakaszáról a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 
gépjármőveket kitiltja. A súlykorlátozásra vonatkozó tábla elkészült és kihelyezésre 
került. 

4.) A Képviselı-testület a 355/2008. (VIII. 28.) számú határozatában felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a szelektív hulladékgyőjtés megvalósítása érdekében az érintett 
településekkel folytassa le a szükséges tárgyalásokat, és a pályázatokat készítse elı. 
Az érintett települések vezetıivel az egyeztetés megtörtént, mindenki az általunk 
felvázolt koncepciót támogatja. A DAREH is megtárgyalta és javasolja a pályázat 
benyújtását, azzal a kivétellel, hogy a válogató csarnok megépítése jogilag nem 
megoldható, ez nem fog a szerepelni az anyagban. A pályázat készül, benyújtási 
határideje 2008. november 3. 

5.) A Képviselı-testület a 356/2008. (VIII. 28.) számú határozatában külterületi 
ingatlanok bérbeadásáról döntött a Békés Agro-Réti Kft-nek. A haszonbérleti 
szerzıdések megkötésre kerültek. 

6.) A Képviselı-testület a 389/2008. (IX. 30.) határozatában engedélyezte a Kistérségi 
Iskola létszámkeretét 1 fı pedagógus létszámmal bıvíteni. Az intézményvezetı az 
értesítést megkapta. 

7.) A Képviselı-testület a 392/2008. (IX. 30.) számú határozatában pályázati 
céljutalmakra fordítható összeget engedélyezett a 2008. évi költségvetésben, mely 
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alapján az elıirányzat módosítások átvezetésre kerültek. Munkáltatói döntés alapján 
az érintettek részére a kifizetés megtörtént. 

8.) A Képviselı-testület a 393/2008. (IX. 30.) számú határozatában a TSF integrációjával 
kapcsolatban nyilvánított véleményt. A határozati kivonat a Megyei Önkormányzat 
részére megküldésre került. 

9.) A Képviselı-testület a 395/2008. (IX. 30.) számú határozatával elfogadta a 
Vállalkozói Alap felhasználására vonatkozó pályázati kiírást. A pályázati kiírás 
határidıben megjelentetésre került a helyi médiumokban. 

10.) A Képviselı-testület 397/2008. (IX. 30.) számú határozatában a Múzeum köz 1. sz. 
alatti ingatlan értékesítésére újabb pályázati kiírásról döntött. 414/2008. (X. 15.) 
számú határozatában az elıbbi határozat 2. és 3. pontját hatályon kívül helyezte, és 
újabb versenytárgyalási felhívást fogadott el, mely szerint a pályázat beadási 
határideje október 30. A versenytárgyalási felhívás a helyi médiumokban és a Békés 
Megyei Hírlapban megjelentetésre került. 

11.) A Képviselı-testület a 398/2008. (IX. 30.) számú határozatában döntött, hogy élni 
kíván elıvásárlási jogával, és a Békés belterületi 6897 hrsz-ú ingatlant (Szüle-féle 
ház) megvásárolja. Az ügyvéd részére a szükséges iratokat továbbítottuk, és az 
adásvételi szerzıdés megkötésre került. 

12.) A Képviselı-testület a 415/2008. (X. 15.) számú határozatában arról döntött, hogy 
2008. október 15-tıl az értékesítésre vonatkozó versenyeztetési eljárás lezárultáig, de 
legkésıbb 2009. június 30-ig ingyenes használatba adja a Múzeum köz 1. sz. alatti 
ingatlant (2214/1/A/1 hrsz) a Dél-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ számára. A 
határozatnak megfelelıen a haszonkölcsön szerzıdés mindkét fél részérıl aláírásra 
került. 

 
 
Békés, 2008. október 21. 
 
                                                                                    Izsó Gábor 
                                                                                    polgármester 


