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Tisztelt Képviselő-testület!

Az SZMSZ 4. (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2018. Július 26-i.
augusztus 30-i és szeptember 6-i, valamint a 2016. május 26-án elfogadott Képviselő-testületi
üléseken cl fogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról.

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a 2412018. (VIII. 31.) számú

rendeletével elfogadta az Onkormánvzat 2018. évi költségvetéséről szóló 112018. (II. 02.)
önkormányzati rendeletének I. félévi módosítását. A rendelet 2018. augusztus 31-én
kihirdetésre került.
2. Békés Város Önkonnánvzatának Képviselő-testülete a 25/2018. (VIII. 31.) számú
rendeletével elfogadta az önkormányzati lakások és helviségek bérletéről. valamint
elidegenítésének egyes szabályairól szóló 22/2011. (VII. 26.) önkormányzati rendelet
módosítását. A rendelet 2018. augusztus 31-én kihirdetésre került.
3. Békés Város Onkormánvzatának Képviselö-testülete a 26:2018. (VIII. 31.) számú
rendeletével elfogadta a lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 28/2011. (IX.
30.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet 2018. augusztus 31 -én kihirdetésre került.
4. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 336/2018. (VIII. 30.) számú
határozatában döntött a Bursa Hungarica ösztőndíjpályázathoz való csatlakozásról. A
pályázatot időközben változatlan feltételekkel meghirdették. a csatlakozási nyilatkozatot
elk ül dtük.
5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 337-338/2018. (VIII. 30.) számú
határozataiban hozzájárult két ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok
törléséhez. A kérelmek a földhivatalhoz beérkeztek, az egyik esetben a törlésre már sor került.
6. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 306-309/2018. (VII. 26.), illetve
339-340/2018. (VIII. 30.) számú határozataiban döntött önkormányzati tulajdonú ingatlanok
értékesítéséről. Az ingatlanok meghirdetése megtörtént.
7. Békés Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 347/2018. (VIII. 30.) számú
határozatában döntött a Szegedi Kis István Gimnáziumért Alapítvány kérelméről, a támogatás
kifizetésre került.
8. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 348/20 IS. (VIII. 30.) számú
határozatában döntött a Békés belterület 6585 hrsz-ú ingatlan (Békés VI. torony) bérleti
szerződésének módosításáról. A szerződés módosítását a felek aláírták.
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9. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 373/2018. (IX. 6.) számú
határozatában hozzájárult, hogy a Békési Német Nemzetiségi Onkormányzat emléktáblát
állítson alt, világháború után kényszermunkára elhurcolt német származású békésiek emlékére
a II. világháborús emlékműnél. Az emléktábla felavatása 2018. szeptember 22-én történik meg
ünnepélyes keretek között.
10. Békés Város Képviselő-testülete 211/2016. (V. 26.) számú határozatában szándékát
fejezte ki. hogy a Békés Város Onkormányzat kizárólagos tulajdonát képező. Békés. belterület
2190 hrsz-ú és a Dr. Józsa Csaba Békés. Tölgyfa u. 13. szám alatti lakos tulajdonát képező
2153/64 hrsz-ú ingatlan kapcsán tclekhatár rendezési eljárást kezdeményez. A telekhatár
rendezésí eljárás lezajlott, a településrendezési eszközök módosítása folyamatban van.
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