
                                                                                                                 Sorszám: I/1. 
 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 
Békés Város Képviselı-testülete 2008. december 18-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, az október 30-i, a november 27-i és a december 3-i üléseken elfogadott 
határozatok végrehajtásáról: 
 
 

1) A Képviselı-testület a 394/2008. (IX.30.) számú határozatában játszóterek 
létesítésérıl (felújításáról) döntött. A vállalkozói szerzıdés mindkét fél részérıl 
aláírásra került. A kivitelezést a Somogyi és társa nyerte meg, a munka december 8-án 
elkezdıdött. 

2) A Képviselı-testület a 422/2008. (X.30) számú határozatában arról döntött, hogy a 
decemberi ülésen visszatér a 2009. évi mezııri tevékenység finanszírozására. Az 
elıterjesztést és a hozzá kapcsolódó rendeletmódosítást a Képviselı-testület a 
november 27-i ülésén megtárgyalta és elfogadta. 

3) A Képviselı-testület a 436/2008.(X.30.) számú határozatába jóváhagyta az 
ajánlattételi felhívást a kötvénykibocsátásra. Az ajánlattételi felhívás hat bank részére 
elküldésre került, a beérkezési határidı december 5-e volt. A megadott határidıig egy 
banktól érkezett ajánlat, melynek bemutatására a december 18-i ülésre készül el az 
elıterjesztés. 

4) A Képviselı-testület a 445/2008. (XI.27.) számú határozatában a 2009. évi víz-és 
csatornadíjak emelésével kapcsolatos elıterjesztést tárgyalta, és arról határozott, hogy 
felkéri a Polgármestert, hogy a szennyvízrendszer saját üzemeltetésére vonatkozóan 
részletes költségszámítást készítessen el, és a rendelet-tervezettel együtt a decemberi 
ülésre terjessze a képviselı-testület elé. Az elıterjesztés és a rendelet a december 18-i 
ülésre beterjesztésre kerül. 

5) A Képviselı-testület a 450/2008.(XI.27.) számú határozatában felhatalmazta a 
Polgármestert, hogy készítsen felterjesztést az Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium felé, melyben kezdeményezi a hulladéklerakással, valamint 
hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl szóló 20/2006. (IV. 
5.) KvVM rendelet 19. § (4) bekezdésében foglalt határidı (2009. július 16.) 
módosítását. Az elıterjesztés a december 18-i ülésre beterjesztésre kerül.  

6) A Képviselı-testület a 459/2008. (XI.27.) számú határozatában arról döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a Békés, Csallóközi u. 40. szám alatti Idısek és Fogyatékosok 
Nappali Intézményének akadálymentesítésére, 100 %-os támogatásra. A pályázat 
határidıben benyújtásra került. 

7) A Képviselı-testület a 463/2008. (XI.27.) számú határozatával módosította egy 
korábbi határozatát, melyben a Kézilabda KFT. részére tulajdonjog átruházásáról 
döntött, azonban az ingatlan helyrajzi száma tévesen szerepelt. A határozat az ügyvédi 
iroda részére megküldésre került, a további intézkedések végrehajtására. 



8) A Képviselıtestület a 465-469/2008. (XI. 27.) számú határozataiban a Békés Megyei 
Repülıtér fejlesztésével kapcsolatosan hozott határozatokat, miszerint a fejlesztéseket 
támogatja, de a fejlesztési és mőködtetési többletköltségekhez nem kíván hozzájárulni. 
A „Békés Airport” részére a határozati kivonatok megküldésre kerültek. 

9) A Képviselı-testület a 471/2008.(XI.27.) számú határozatában módosította az 
autóbuszvárók építéséhez szükséges saját erıt. A határozati kivonat alapján a 
támogatási szerzıdés elküldésre került a MÁK felé. 

10) A Képviselı-testület a 474/2008.(XI.27.) számú határozatában arról döntött, hogy 
támogatást biztosít a Békési Református Templomért alapítvány számára. A támogatás 
az alapítvány részére átutalásra került. 

11) A Képviselı-testület a 483/2008.(XII.3.) számú határozatában hozzájárult, hogy a 
Farkas Gyula Közoktatási Intézmény kezelésében lévı Békés, Hızsı u. 39. szám alatti 
ingatlanon az építtetı Békés Megyei Önkormányzat pályázat keretében az 1. sz 
tanmőhely rekonstrukciós munkáit a bemutatott építési engedélyezési 
tervdokumentáció szerint elvégezze. A határozati kivonat továbbításra került. 

 
 
Békés, 2008. december 11. 
 
 
                                                                                           Izsó Gábor 
                                                                                           Polgármester 
 


