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

 
Békés Város Képviselő-testülete 2010. október 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 2010. május 27-
i, június 24-i, augusztus 19-i, szeptember 8-i és a szeptember 20-i ülésen elfogadott 
határozatok végrehajtásáról. 
 

1) Békés Város Képviselő-testülete a 200/2010. (V.27.) sz. határozatában döntött, hogy a 
Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás által kezdeményezett 
kiemelten közhasznú egyesület alapítási és működtetési költségeinek biztosításához a 
költségek 1/10 arányának mértékében járul hozzá, melynek kifizetése a 2009. évi 
pénzmaradvány terhére történik. A számla október hónapban érkezett meg és került 
kifizetésre. 

2) Békés Város Képviselő-testülete a 238/2010.(VI.24.) sz. határozatában arról döntött, 
hogy, mint a Békés-Ferment Kft. tagja hozzájárulását adja új ügyvezető kinevezéséhez 
a taggyűlés döntésében foglalt időponttól határozatlan időre, de legkésőbb a Kft. betéti 
társasággá való átalakulásáig tartó időtartamra. A taggyűlés szeptember 30-án 
megtartásra került, az ügyvezető Ilyés Péter. A társasági szerződés módosítása és a 
betéti társasággá történő átalakulás ügyvéd közreműködésével folyamatban van. 

3) Békés Város Képviselő-testülete a 276/2010.(VIII.19.) sz. határozatában arról döntött, 
hogy a Vállalkozói Alap támogatásra újabb pályázatot ír ki. A pályázati kiírásra került, 
a pályázati határidőig 2 db pályázat érkezett, mellyel kapcsolatosan az október 28-i 
képviselő-testületi ülésre előterjesztés készül. 

4) Békés Város Képviselő-testülete a 278/2010. (VIII.19.) sz. határozatával elfogadta a 
Békés Megyei Vízművek Zrt. Önköltség-számítási szabályzatának módosítását, és 
felhatalmazta a polgármestert a nyilatkozat aláírására. Az aláírás megtörtént. 

5) Békés Város Képviselő-testülete a 282/2010. (VIII.19.) sz. határozatával elfogadta a 
KETOSZ székhelyhasználati kérelmét, és felhatalmazta az alpolgármestert a 
hozzájáruló nyilatkozat aláírására. A nyilatkozat aláírása megtörtént. 

6) Békés Város Képviselő-testülete a 283/2010. (VIII.19.) sz. határozatában pénzeszköz 
átcsoportosítást hagyott jóvá a felszabadult személyi jellegű kiadások terhére, a 
Családért Alapítvány támogatására 689.000 Ft összegben. Az összeg átutalása és a 
támogatási szerződés megkötése megtörtént. 

7) Békés Város Képviselő-testülete a 285/2010. (VIII.19.) sz. határozatában arról döntött, 
hogy az Asztalos utcai kútház építésével kapcsolatban a polgármester a szükséges 
tárgyalásokat folytassa le az illetékes szakemberekkel, és hozza vissza képviselő-
testület elé ezt a kérdést. A Kérelmező írásban megkeresésre került a Képviselő-
testület határozatának megfelelően, azonban a mai napig nem érkezett válasz. 

8) Békés Város Képviselő-testülete a 302/2010. (VIII.19.) sz. és a 315/2010.(IX.20.) sz. 
határozataiban 300 millió forintnak megfelelő névértékű zártkörű kötvény 
kibocsátásáról döntött a Raiffeisen Bank által adott ajánlatnak megfelelően. A 
pénzintézettel az a szerződés október 20-án aláírásra került, a kötvény jegyzése pedig 
október 29-én történik Euro alapon, miután az Budapesten aláírásra került. A 
kötvényforrás azon a napon az önkormányzat rendelkezésére áll. 
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9) Békés Város Képviselő-testülete a 304/2010. (VIII.19.) sz. határozatában arról döntött, 
hogy értékesíti a tulajdonát képező 6530/1 hrsz.-ú ingatlanból megosztással keletkező 
mintegy 1642 m2-es területet a Békés Drén Kft. részére, melynek biztosítása céljából 
kérelmezővel előszerződést köt 60 napon belül. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 
jóváhagyó határozata megérkezett. Az előszerződés megkötése, a megosztási eljárás 
folyamatban van, melyet követően a településrendezési eszközök módosítása is 
szükséges. Ezt követően kerülhet sor a végleges adásvételi szerződés megkötésére 

10) Békés Város Képviselő-testülete a 308/2010. (IX.8.) és a 312/2010.(IX.20.) sz. 
határozataiban a KEOP 1.2.0 felhívásra pályázat benyújtásáról döntött a békési 
szennyvíztisztító telep fejlesztésére. A pályázat benyújtásra került. 

 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 
 
Békés, 2010. október 21. 
 
 
 
                                                                                          Izsó Gábor 
                                                                                         polgármester 
     
 
 


