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

 
Békés Város Képviselő-testülete 2011. február 24-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. november 
25-i, a december 16-i, a 2011. január 6-i és a január 27-i ülésen elfogadott határozatok 
végrehajtásáról. 
 
 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 399/2010.(XI.25.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy értékesíti a Békés, Gőzmalom sor 12. szám 
alatt található szennyvízátemelő rendszert a Békési Pálinka Zrt. részére 
290.000 Ft + áfa összegért. Az adásvételi szerződés mindkét fél részéről 
aláírásra került, illetve a vevő az összeget be is fizette. 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 431/2010.(XII.16.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy pályázatot nyújt be a Városháza felújítási 
munkáira. A pályázat határidőre benyújtásra került. 

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2011.(I.06.) számú 
határozatában hozzájárult a Széchenyi tér 15. szám alatt található ingatlanon a 
Gyulai Körzeti Földhivatal Békési Kirendeltségénél távközlési végberendezés 
elhelyezéséhez. A tulajdonosi hozzájárulás aláírásra és megküldésre került a 
kérelmező részére. 

4) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2011.(I.06.) számú 
határozatában döntött az „Élelmiszer-beszerzése 2011-2012” közbeszerzési 
eljárásról. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések megkötésre kerültek és az 
érintett intézmények tájékoztatása is megtörtént. 

5) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2011.(I.27.) számú 
határozatában módosította a Békés Városi Kulturális Központ alapító okiratát. 
Az egységes szerkezetbe foglalt okirat az intézmény részére megküldésre 
került és a Magyar Államkincstárnál is gondoskodtunk a törzskönyvi bejegyzés 
módosításáról. 

6) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2011.(I.27.) számú 
határozatában módosította a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ 
alapító okiratát. Az egységes szerkezetbe foglalt okirat az intézmény részére 
megküldésre került és a Magyar Államkincstárnál is gondoskodtunk a 
törzskönyvi bejegyzés módosításáról. 

7) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2011.(I.27.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy Békés város 10 évi hőszolgáltatásra 
vonatkozó tárgyalásos közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására 
ajánlatokat kérjen be, és azt tárja a képviselő-testület soron következő ülése 
elé. Az előterjesztés a február 24-i ülésre beterjesztésre kerül a képviselő-
testület részére. 

8) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2011.(I.27.) számú 
határozatában arról döntött, hogy pályázatot nyújt be „Testvérvárosi találkozók 
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és tematikus hálózatok” elnevezésű, 100 %-os intenzitású pályázatra. A 
pályázat határidőben benyújtásra került. 

9) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2011.(I.27.) számú 
határozatában elfogadta a Békés Városban működő kisebbségi 
önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásokat. A 
megállapodások a felek részéről aláírásra kerültek. 

10) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2011.(I.27.) számú 
határozatában alapítványok támogatásáról döntött. A támogatott szervezetekkel 
a szerződések megkötésre és az összegek átutalásra kerültek. 

11) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28/2011.(I.27.) számú 
határozatában a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 
Ügyvezető Testületébe történő delegálásról döntött. A döntésről a társulás 
értesítve lett. 

12) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2011.(I.27.) számú 
határozatában arról döntött, hogy a Korona u. 3. sz. alatt található ingatlant 
ingyenesen haszonkölcsönbe adja a Surman Box Club Közhasznú 
Egyesületnek. A haszonkölcsön szerződés megkötésre és aláírásra került. 

13) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2011.(I.27.) számú 
határozatával elutasította az Erste Bank Zrt-nek a bérleti díj csökkentésére 
irányuló kérelmét. A döntésről a bank az értesítést megkapta. 

14) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2011.(I.27.) számú 
határozatában delegálásról döntött a Békés Városi Önkéntes Köztestületi 
Tűzoltóság közgyűlésébe. A döntésről a Köztestületi Tűzoltóság értesítve lett. 

15) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2011.(I.27.) számú 
határozatában a vállalkozói alapból nyújtott kamatmentes kölcsöntartozás miatt 
fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezte. A szükséges jogi 
intézkedések megtételre kerültek. 

16) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 34/2011.(I.27.) számú 
határozatában a vállalkozói alapból nyújtott kamatmentes kölcsöntartozás miatt 
fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezte. A szükséges jogi 
intézkedések megtételre kerültek. 

17) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 35/2011.(I.27.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy a vállalkozói alapból nyújtott kamatmentes 
kölcsöntartozás rendezése érdekében megállapodást köt a támogatott 
vállalkozóval. A megállapodás megkötésre került. 

18) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2011.(I.27.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy a vállalkozói alapból nyújtott kamatmentes 
kölcsöntartozás rendezése érdekében megállapodást köt a támogatott 
vállalkozóval. A megállapodás megkötésre került. 

 
 
 

Békés, 2011. február 17. 
 
 
                                                                                          Izsó Gábor 
                                                                                         polgármester 


