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Sorszám: I/1. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-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 2011. 

augusztus 25-i, szeptember 29-i és október 20-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 276/2011. (VIII. 25.) sz. 

határozatában a folyószámla hitelkeret terhére jóváhagyta a komposztálást népszerűsítő 

projekt végrehajtását. A komposztálóládák kihelyezésre kerültek, a projekt várhatóan 2012 

nyarán fejeződik be. 

 

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 277/2011. (VIII. 25.) sz. 

határozatában jóváhagyta a víz- és csatornadíjakban 2011. január 1. és 2011. június 30. között 

képződött fejlesztési keret terhére meghatározott feladatok megvalósítását. A Békés Megyei 

Vízművek Zrt. felé leszámlázott többlet bérleti díj Békés Város Önkormányzata számára 

átutalásra került, a munkálatok a város területén folyamatban vannak.  

 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 283/2011. (VIII. 25.) sz. 

határozatában döntött arról, hogy a Békési Férfi kézilabda Kft. felügyelő bizottságának tagjai 

közé választja Pocsaji Ildikót, Kovács Lászlót és Belleli Lajost. A felügyelő bizottság 

tagjainak Cégbírósági bejegyzése megtörtént. 

 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 285/2011. (VIII. 25.) sz. 

határozatában döntött arról, hogy megállapodást köt Almási Imrével, hogy a Vállalkozói 

Alapból nyújtott kamatmentes kölcsöntartozását 2011. december 31. napjáig megfizeti. 

Almási Imre a tőketartozását 2011. november 4-ig megfizette. 

 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 286/2011. (VIII 25.) sz. 

határozatával a Vill-Bau Trade Kft. közterület használati ügyében Békés Város Polgármestere 

által hozott határozatát helybenhagyta. A határozat által kötelezett Kft. keresetet nyújtott be a 

Békés Megyei Bíróságnál a jogerős határozat bírósági felülvizsgálata céljából. A bíróság a 

Testület által hozott határozatot helyben hagyta. 

 

6.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 319/2011. (IX.29.) sz. határozatával 

elfogadta A „Békési Fürdőért” Közalapítvány által felújított és ajándékozási szerződés útján 

átruházott, az Önkormányzat és a Közalapítvány közös tulajdonát képező kültéri 

termálmedence (a Közalapítvány tulajdonában lévő) tulajdoni hányadát. Az ajándékozási 

szerződés a felek által aláírásra került. 

 

7.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 320/2011. (IX.29.) sz. 

határozatában döntött arról, hogy alapító tagként részt vesz a Körösök Völgye 

Vidékfejlesztési Egyesület megalakításában. Az Egyesület a társadalmi szervezetek 
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nyilvántartásba 2011. október 26-án  bejegyezésre került Körösök Völgye Vidékfejlesztési 

Közhasznú Egyesület néven.  

 

8.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 322/2011. (IX.29.) sz. 

határozatában döntött arról, hogy értékesíti a tulajdonát képező Békés külterületén 

elhelyezkedő 0164/7, helyrajzi számú, kivett töltés művelési ágú ingatlanokat 120.000,- Ft/ha 

vételárért Gellén János (5630 Békés, Nyereg utca 15. szám alatti lakos) részére. Gellén János 

az ajánlatot elfogadta, az adásvételi szerződés megkötése folyamatban van. 

 

9. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 333-334/2011. (IX.29.) sz. 

határozatában  Hégely Sándor közterület használati ügyében Békés Város Polgármestere által 

hozott határozatát helybenhagyta. Határozatában kötelezte Hégely Sándort, az általa 

elhelyezett Táncsics u. 35. számú ingatlan előtti részére kihelyezett emlékmű eltávolítására. 

Az emlékmű eltávolításra került, a „Vízmű” udvarában került elhelyezésre. 

  

10. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 352/2011. (X. 20.) sz. 

határozatával támogatja a Körösök völgye Natúrpark Egyesület által benyújtandó „Promóciós 

tevékenységek támogatása a térségi turizmus fellendítésére” című pályázat benyújtását. A 

programterv aláírásra került, az Önkormányzat és az Egyesület által kötendő együttműködési 

megállapodás megkötése folyamatban van. 

 

11. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 353/2011. (X. 20.) sz. 

határozatával az alábbi szervezeteket részesítette támogatásban: Békés Média Alapítvány, Dr. 

Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány, Szegedi Kis István Gimnáziumért 

Alapítvány, valamint a Családért Alapítvány. A támogatási szerződések megkötésre, valamint 

a pénzeszközök átutalásra kerültek.   

 

12. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 354/2011. (X. 20.) sz. 

határozatában döntött arról, hogy értékesíti a tulajdonát képező Békés külterületén 

elhelyezkedő 0162/5, 0164/3, és a 0164/5 helyrajziszámú, kivett töltés művelési ágú 

ingatlanokat 100.000,- Ft/ha vételárért, részletfizetés lehetőségének biztosítása mellett Nagy 

György (5630 Békés, Ótemető u. 3/2. szám alatti lakos) részére. Nagy György az ajánlatot 

elfogadta, az adásvételi szerződés megkötésre, az első részlet megfizetésre került. 

 

13. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 355/2011. (X. 20.) sz. 

határozatával a Szent Lázár Alapítvány ellátási szerződés módosítása ügyében benyújtott 

kérelmét elutasított azzal, hogy a 2007. január 17-én kötött és 2007. október 31-én módosított 

ellátási szerződést a továbbiakban is hatályban kívánja tartani. A határozat az Alapítvány 

számára megküldésre került.  

 

14. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 356/2011. (X. 20.) sz. 

határozatában döntött arról, hogy a tulajdonát képező, Békés belterület 3920/4 helyrajzi 

számú ingatlanból megosztással keletkező mintegy 3.134 m2 területet forgalomképessé 

nyilvánítja, valamint értékesíti Károlyi Mihály egyéni vállalkozónak 2.000.000,- Ft vételárért. 

Károlyi Mihály az ajánlatot elfogadta, a szerződés megkötése folyamatban van. 

 

 Békés, 2011. november 25. 

  

Izsó Gábor 

polgármester 


