
                                                                                                                      Sorszám: I/1. 
T Á J É K O Z T A T Ó  

 
Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 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.  
szeptember 30-i és az október 30-i üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról: 
 

1.) A Képviselı-testület a 380/2007. (IX. 30.) számú határozatában döntött arról, hogy a  
2009. évi költségvetési koncepcióba szerepeltessük a közterületi táblák költségeit. A 
november 27-i ülésre készült koncepció tartalmazza ezt a feladatot is. 

2.) A Képviselı-testület a 396/2008. (IX. 30.) számú határozatában döntött, hogy  a 
Tenisz Klub részére ingyenes használatba adja a sportpálya melletti területet. A 
szerzıdés megkötésre került. 

3.) A Képviselı-testület a 400/2008. (IX.30.) számú határozatában fogorvosi praxisjog 
eladását hagyta jóvá. Dr Futó Erika fogorvossal a feladatátvállalási szerzıdés 
megkötésre került. 

4.) A Képviselı-testület a 432/2008. (X.30.) számú határozattal módosította egy korábbi 
határozatát, miszerint a Békés, malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének 
átépítésére beadott pályázat saját forrás mértékét Békés Város Képviselı-testülete a 
2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 38/2008. (X.01.) rendeletének 1.sz. 
melléklete III/10. pontja alapján biztosítja. A határozati kivonat megküldésre került a 
MÁK részére. 

5.) A Képviselı-testület a 433/2008. (X.30.) számú határozattal módosította egy korábbi 
határozatát, miszerint a Békés, oncsai szennyvízvezeték kiépítésére beadott pályázat 
saját forrás mértékét Békés Város Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetésének 
módosításáról szóló 38/2008. (X.01.) rendeletének 1.sz. melléklete III/11. pontja 
alapján biztosítja. A határozati kivonat megküldésre került a MÁK részére. 

6.) A Képviselı-testület a 434/2008. (X.30.) számú határozattal módosította egy korábbi 
határozatát, miszerint a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Békés, Jantyik 
M. u. 1. szám alatti épületének felújítására beadott pályázat saját forrás mértékét 
Békés Város Képviselı-testülete a 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 
38/2008. (X.01.) rendeletének 1.sz. melléklete III/13. pontja alapján biztosítja. A 
határozati kivonat megküldésre került a MÁK részére. 

7.) A Képviselı-testület a 436/2008. (X.30.) számú határozatában jóváhagyta az 
ajánlattételi felhívást a kötvénykibocsátásra. Az ajánlattételi felhívás elküldésre került 
három bank részére, a beérkezési határidı december 5, ezért a december  18-i ülésre 
készül elıterjesztés. 

8.) A Képviselı-testület a 437/2008. (X.30.) a Múzeum köz 1. sz. alatti ingatlan 
versenyeztetési eljárását érvényesnek és eredményesnek nyilvánította és döntött az 
értékesítésrıl. Az adásvételi szerzıdés megkötésre került és a vételár megérkezett az 
önkormányzat számlájára. A civil szervezetek elhelyezése megtörtént, az új 
megállapodások megkötésre kerültek. 

 
 
Békés, 2008. november  21.                                                   Izsó Gábor 
                                                                                               polgármester 


