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

 
 

Békés Város Képviselő-testülete 2011. április 28-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 2011. január 
27-i, a február 24-i és a március 31-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 
 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 29/2011.(I.27.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. évi 
költségvetési rendelet elfogadását megelőzően a Dánfoki Üdülőközpont szakmai 
programjában foglaltak megvalósításához, a munkálatok megkezdéséhez szükséges 
forrást – 3.000.000 Ft-ot – biztosítsa. A munkálatok elkezdődtek, a forrás biztosítása a 
Békés Városi Kulturális Központ részére megtörtént. 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2011.(II.24.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy támogatja Békés Város közigazgatási területén 
fermentáló üzem létesítését, felhatalmazza polgármesterét a döntés előkészítő 
tanulmány előkészítésére és kérte, hogy az elkészült anyagokat az áprilisi ülésre 
terjessze elő. A tanulmány elkészítése folyamatban van, az ingatlanok felmérése 
megtörtént, de az óta nem jelentkeztek. A tanulmányt egy későbbi ülésre tudjuk 
beterjeszteni. 

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100/2011.(III.31.) sz. 
határozatában civil szervezetek támogatásáról döntött. A szervezetekkel a 
megállapodások megkötése megtörtént. 

4) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2011.(III.31.) sz. 
határozatában sportszervezetek támogatásáról döntött. A szervezetekkel a 
megállapodások megkötése megtörtént. 

5) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 102/2011.(III.31.) sz. 
határozatával módosította a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. A törzskönyvi 
bejegyzés átvezetése a MÁK-nál megtörtént. 

6) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 103/2011.(III.31.) sz. 
határozatával módosította a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum igazgatói 
álláshelyére kiírt pályázatot. A módosított kiírást a KSZK honlapján megjelentettük, a 
beadási határidő április 29. 

7) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 104/2011.(III.31.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy pályázatot nyújt be a Békés, Jantyik M. u. 21-25. 
szám alatti székhelyiskola konyha és tornaterem használati melegvízellátó 
rendszerének megújuló energiát felhasználó korszerűsítésére, a tornaterem öltözői 
zuhanyzóinak felújítására, energiatakarékos vízvételi lehetőség beépítésére. A pályázat 
beadása határidőben megtörtént. 

8) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2011.(III.31.) sz. 
határozatában a költségvetésben felszabaduló előirányzatok terhére alapítványok 
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támogatásáról döntött. A támogatási szerződések megkötésre kerültek, a támogatási 
összegek átutalása megtörtént. 

9) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2011.(III.31.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy értékesíti a 10009 hrsz. alatt felvett, zárt gyümölcsös 
kertet. Az adásvételi szerződés megkötésre került, a vevő a vételárat megfizette az 
önkormányzat részére. 

 
 

Békés, 2011. április 21. 
 
 
                                                                                          Izsó Gábor 
                                                                                         polgármester 


