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Sorszám: I/1. 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
 

Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére az előző testületi üléseken 
elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az SZMSZ 12. § (3) bekezdés c) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2012. január 
26-i és február 28-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/2012. (I. 26.) sz. határozatában 
jóváhagyta a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (KBC) „Körösök 
Völgye Periodika – informatív kiadvány a Körös folyók természeti, kulturális értékeiről és 
turisztikai vonzerőiről” (HURO/1001/111/1.2.3.) című projektje előfinanszírozásához 
szükséges tagi kölcsön biztosítását. A kölcsönszerződés a felek által aláírásra került. A 
kölcsön folyósítására a támogatási szerződés – várhatóan áprilisban történő - aláírását 
követően kerül sor.  
 
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2012. (I. 26.) sz. határozatában az 
Önkormányzat tulajdonát képező Békés, Szarvasi u. 4-6. A. I/5. szám alatti ingatlan Békés, 
Ady E. u. 6/D. IV. em. 13. szám alatti ingatlannal történő cseréjéhez hozzájárult. A 
megállapodás értelmében a vevő vállalta az ingatanok forgalmi értéke között fennálló 
950.000,- Ft vételár különbözet egyösszegű megfizetését 2012. június 8. napjáig.  A szerződés 
a felek által aláírásra került. 
 
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2012. (II. 28.) sz. határozatában 
jóváhagyta a Békési Református Egyházközséggel kötött Együttműködési megállapodás 
módosítását, amely alapján az Egyház vállalja, hogy a 2012/2013. tanévtől kezdve 2020-ig 
maximum a normál tantervű oktatásra iskolaérett gyermekek 4/9 részét veszi fel a 
gyermekeket, tanulókat. A beírt gyermekek alapján mindkét fenntartó saját hatáskörben dönt, 
hogy az oktatási jogszabályok figyelembe vételével hány első osztályt indít. A megállapodás a 
felek által aláírásra került. 
 
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 44/2012. (II. 28.) sz. határozatában 
hozzájárul ahhoz, hogy a Békési Szlovákok Egyesület székhelyéül a Békés Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 5630 Békés, Hőzső u. 4. szám alatti ingatlan kerüljön 
bírósági nyilvántartásba vételre. A határozat megküldésre került, az Egyesület a 
nyilvántartásba vétel iránti kérelmét megküldte a Törvényszéknek. 
 
5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2012. (II.28.) sz. határozatában 
hozzájárult ahhoz, hogy résztvevőként csatlakozik a közös földgázbeszerzésre irányuló 
szindikátushoz. A szindikátusi szerződés aláírásra került. 
 
6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2012. (II.28.) sz. határozatával az 
alábbi szervezeteket részesítette támogatásban: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési 
Szervezete, Békési Református Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány, Családért 
Alapítvány, Békés Média Alapítvány. A támogatási szerződések megkötésre kerültek. A 
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támogatások átutalása folyamatban van, abból kifolyólag, hogy a beszámolók letétbe 
helyezését igazoló nyilatkozatok még nem kerültek bemutatásra.  
 
7. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 50/2012. (II.28.) sz. határozatával 
jóváhagyta a BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidő Egyesület területhasználati kérelmét a 
Tarhosi kastélypark, zenepavilon vonatkozásában. A haszonkölcsön szerződés megkötésre 
került. Tarhos Község Önkormányzatát tájékoztattuk a haszonkölcsön szerződés 
megkötéséről. 
 
8.Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 51/2012. (II.28.) sz. határozatával 
hozzájárult a LISZ Kft. Alapító Okiratának módosításához. A változásbejegyzési kérelem a 
Cégbírósághoz benyújtásra került. 
 
9. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2012. (II.28.) sz. határozatában 
az U+N Kft. jóteljesítési bankgarancia feloldására vonatkozó kérelmét elutasította. A 
határozat a Kft. számára megküldésre került. 
 
10. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2012. (II.28.) sz. határozatában 
a Libresso Plusz Bt. bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét elutasította. A határozat a 
Kft. részére megküldésre került. 
 
 
 Békés, 2012. március 23. 
  

Izsó Gábor 
polgármester 


