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

 
Békés Város Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésére az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 
 

 
     Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az SZMSZ 8. § /1/ bekezdés e.) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2010. október 
28-i, november 25-i, december 10-i és a december 16-i ülésen elfogadott határozatok 
végrehajtásáról. 
 
 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 362/2010.(X.28.) számú 
határozatában arról döntött, hogy a Közép-Békési Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás „Tematikus turisztikai programok szervezése a 
Körösök Völgyében” című projektje előfinanszírozásához tagi kölcsönt nyújt a 
2011. évi költségvetésben terhére. A kölcsönszerződés a felek által aláírásra 
került. 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 402//2010. (XI.25.) 
számú határozatában döntött, hogy közös megegyezéssel 2010. december 31. 
napjával a Dánfok üzemeltetésére Kis Sándornéval kötött bérleti szerződést 
megszünteti. A szerződés megszüntetésre került, illetve az átadás-átvételi 
eljárás megtörtént. 

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 403/2010.(XI.25.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a Békés, Soványhát u. 11. sz. alatt található 
ingatlant ingyenesen haszonkölcsönbe adja a Békési Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat részére. A haszonkölcsön szerződés mindkét fél részéről 
aláírásra, az ingatlan átadásra került. 

4) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 406/2010.(XI.25.) sz. 
határozatában a 2010-2012. között időszakban a települési szilárdhulladék 
ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a Békéscsabai 
Városüzemeltetési Kft-t nyilvánította. A szerződés megkötésre és aláírásra 
került. 

5) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 411/2010.(XII.10.) sz., 
412/2010.(XII.10.) és a 413/2010.(XII.10.). sz. határozataiban arról döntött, 
hogy pályázatot nyújt be, illetve támogatja a Békés Városi Kulturális Központ 
és a Békési Városvédő és Szépítő Egyesületet a KEOP 2009-6.2.0/A 
komponensére benyújtandó pályázatban. A pályázatok benyújtásra kerültek. 

6) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 414/2010.(XII.10.) sz. 
határozatban felhatalmazta polgármesterét, hogy a KEOP pályázathoz 
kapcsolódó önerő biztosítása tárgyában a Békési Városvédő és Szépítő 
Egyesülettel a megállapodást megkösse. A megállapodás megkötésre és 
aláírásra került. 

7)  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 426/2010.(XII.16.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy az önkormányzat tisztségviselői számára 
kínált biztosításra vonatkozó előterjesztést leveszi napirendről, és felkéri 
polgármesterét, hogy több biztosítótársaságtól is kérjen be ajánlatot erre a 
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biztosítási lehetőségre, és ennek függvényében készüljön előterjesztés a 
képviselő-testület soron következő ülésére. A beérkezett ajánlatok ismeretében 
polgármester úr nem terjeszti a képviselő-testület elé az anyagot.  

8) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 428/2010.(XII.16.) sz. 
határozatában felkérte a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az 
FGYKI igazgatójával és annak függvényében készüljön előterjesztés a tanulók 
helyi autóbuszbérlet támogatása ügyében. Az előterjesztés a január 27-i ülésre 
beterjesztésre kerül a képviselő-testület részére. 

9) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 429/2010.(XII.16.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a Békési Home Care Bt-vel az otthoni 
szakápolási feladatok ellátására megbízási szerződést köt 2015. december 31-
ig. A szerződés a felek részéről aláírásra került. 

10) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 434/2010.(XII.16.) sz. 
határozatában alapítványok támogatásáról döntött. A támogatási összeg 
átutalásra került és szerződéseket is aláírták az érintett felek. 

11) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 435/2010.(XII.16.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a Dánfoki Üdülőközpontot visszavonásig a 
Békés Városi Kulturális Központ kezelésébe adja. A döntéshez kapcsolódóan 
szükséges az alapító okirat módosítása, mely a január 27-i ülésre 
előterjesztésre kerül. Az átadás-átvételi eljárás lefolytatásra került, ahol az 
érintett felek jelen voltak. 

12) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 436/2010.(XII.16.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy Vámos László képviselőt delegálja a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságába. A Békés Megyei Vízművek 
Zrt. a döntésről az értesítést megkapta. 

13) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 438/2010.(XII.16.) sz. 
határozatában kifejezte egyetértését a DAREH elnökségi tagjának 
személyeiről. A határozati kivonat az illetékesek részére megküldésre került. 

14) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 439/2010.(XII.16.) sz. 
határozatában a Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltósággal a Békés, 
Petőfi u. 24. sz. alatti ingatlan egy részére kötött haszonkölcsön szerződést 
felmondta és a Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére pedig 
haszonkölcsönbe adta ezeket a helyiségeket. A haszonkölcsön szerződés 
aláírásra került. 

15) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 448/2010.(XII.16.) sz. 
határozatában alapítvány támogatásáról döntött. A támogatási összeg átutalásra 
a szerződés aláírásra került. 

16) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 449/2010.(XII.16.) sz. 
határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy az önkormányzati vagyon 
biztosítására 2011. január 1-től egy éves időtartamra a legkedvezőbb 
árajánlatot adó biztosító társasággal szerződést kössön. Négy biztosító társaság 
nyújtott be díjajánlatot. A legkedvezőbb és legszélesebb körű ajánlatot az 
AEGON Magyarország Biztosító Zrt. adta, a biztosítási díj éves összege egy év 
határozott időre 3.908.588.- Ft. A szerződés megkötésre került. 

 
Békés, 2011. január 20. 

 
 
                                                                                          Izsó Gábor 
                                                                                         polgármester 


