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T Á J É K O Z T A T Ó 

 
 

Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére az elızı testületi üléseken 
elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 
     Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az SZMSZ 8. § /1/ bekezdés e.) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2011. március 
31-i és az április 28-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 96/2011. (III.31.) sz. 
határozatában döntött arról, hogy a számlavezetı pénzintézetétıl 2011. május 8-tól 
2012. május 7-ig terjedı idıszakra maximum 250.000.000.- Ft felsı határú, 1 éven 
belüli folyószámlahitelt vesz fel. A folyószámlahitel szerzıdés megkötésre került, a 
hitelkeret rendelkezésre áll. 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 108/2011. (III.31.) sz. 
határozatában döntött a Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói álláshelyére történı pályázat 
kiírásáról. A pályázati kiírás a KSZK honlapján és az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben 2011. április 29-én megjelent. A beadási határidı: 2011. május 31. A 
pályázatokat a Képviselı-testület a június 30-i ülésén bírálja el. 

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 144/2011. (IV.28.) sz. 
határozatában az intézményeket érintı 2010. évi pénzmaradványokat hagyta jóvá. A 
döntésrıl az intézményvezetık az értesítést megkapták. 

4) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 153/2011. (IV.28.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy mely önkormányzati tulajdonú ingatlanokat kívánja 
értékesíteni. Az értékbecslések elkészültek, az elıterjesztés a májusi képviselı-
testületi ülésre beterjesztésre kerül. 

5) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 155/2011. (IV.28.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy pályázatot nyújt be a városi sporttelep öltözıje 
vizesblokkjai energiatakarékos vízvételi helyeinek kialakításával napkollektoros 
használati meleg víz rásegítı rendszerrel kombinálva fejlesztésre. A pályázat 
határidıben benyújtásra került. 

6) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 158/2011. (IV.28.) sz. 
határozatában a Békés Medián Kft. kérelmérıl döntött, mely alapján a Széchenyi tér 6. 
szám alatti üzlethelyiség bérleti jogviszonyát meghosszabbította 2014. április 30. 
napjáig. A szerzıdés megkötésre került. 

7) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 164/2011. (IV.28.) sz. 
határozatában a LISZ KFT felügyelı bizottsági tagjának megválasztásáról döntött. A 
szükséges intézkedések megtörténtek. 

8) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 165/2011. (IV.28.) sz. 
határozatában a Képviselı-testület arról döntött, hogy hozzájárul a Szıke és Társai 
Kft-vel kötött szállítási szerzıdés módosításához. A szerzıdés módosítása és aláírása 
megtörtént. 

 
Békés, 2011. május 19. 
                                                                                                 Izsó Gábor 
                                                                                                 polgármester 
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