
          Sorszám: I/1. 
 
 

Tájékoztató 
 
 

Békés Város Képviselıtestülete 2008. április 30-i ülésére 
az elızı testületi üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról 
 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

 
Az SZMSZ 8. § (1) bekezdése e) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2007. július 3l-i,  
2008. március 12-i,  március 27-i és az április 9-i üléseken elfogadott határozatok végrehajtásáról:  
 
 
 

1. A Képviselı-testület a 241/2007. (VII. 31.) számú határozatban fejlesztési célú 
hitelfelvételrıl döntött. A 150 MFt fejlesztési hitel felvételérıl a szerzıdés 2008. március 
19-én aláírásra került. 

 
2. A 85/2008. (III. 12.) számú határozatban a Képviselı-testület pályázat benyújtásáról döntött 

a kistérségi járóbeteg szakellátó központ fejlesztésére a Békési Kistérségi Komplex 
Járóbeteg Ellátó Központ kialakítására. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázat 
elkészítésére vonatkozóan szerzıdést kössön a Llanden Consulting Kft-vel. A szerzıdés 
megkötésre került. 

 
3. A 86/2008. (III. 12.) számú határozatban a képviselı-testület a „Villamos-energia 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította, és döntött, hogy 
ismételten nyílt közbeszerzési eljárást ír ki. A közbeszerzési eljárás kiírásra került. 

 
4. A 97/2008. (III. 27.) számú határozatban a képviselıtestület visszavonta a korábbi 

lakcímnyilvántartás rendezésére vonatkozó határozatát, és a KEKKH-val történt többszöri 
egyeztetésnek megfelelıen a külterületi lakcímnyilvántartás rendezésérıl döntött. A 
számítógépes nyilvántartási rendszeren a lakcímek átvezetésre kerültek, a lakcímkártyák 
elkészültek, az érintettek részére az átadás folyamatosan történik. 

 
5. A 100/2008. (III. 27.) számú határozatban a téglagyári présház belsı berendezései helyi 

védelemének törlésérıl döntött a testület. A présgép elhelyezése ügyében a Farkas Gyula 
Közoktatási Intézménnyel az egyeztetések folynak, az intézmény vezetése a 
képviselıtestület üléséig meghozza a döntést. 

 
6. A 106/2008. (III. 27.) számú határozatban pályázat benyújtásáról döntött a testület az Ady-

Kossuth utcai körforgalmú csomópont kialakítására. A pályázat határidıben (március 31) 
benyújtásra került. 
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7. A 108/2008. (III. 27.) számú határozatban döntött a képviselıtestület, hogy 3 db új 
szabványos játszóteret létesít hitelfelvétel, tartós bérlet, vagy lízing igénybevételével,  a 
„Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” címő pályázat függvényében, és a játszóterek 
létesítésére keretmegállapodáson alapuló közbeszerzési eljárást ír ki. A határozat 
végrehajtása folyamatban van. 

 
8. A 112/2008. (III. 27.) számú határozatában a képviselıtestület 1 éven belüli maximum 

250.000 EFt folyószámlahitel felvételérıl döntött. Az Erste Bank által kért adatok elküldésre 
kerültek, a hitelszerzıdés megkötése folyamatban van. 

 
9. A 118/2008. (III. 27.) számú határozatban a képviselıtestület arról döntött, hogy 

megvásárolja a Békés, Rákóczi u. 24. sz. alatti ingatlant, óvoda bıvítése céljából 
telekösszevonással. Az adásvételi szerzıdés megkötésre került, valamint az ingatlan 
vételárát, 8.000.000 Ft-ot az önkormányzat kifizette. 

 
10. A Képviselıtestület a 137/2008.(IV. 9.) számú határozatban arról döntött, hogy maximális 

75 millió Ft keretösszegő rövidlejáratú kölcsönt nyújt a Békési Kistérségi Társulás 
fejlesztési célú beruházásának elıfinanszírozására. A Kistérségi Iroda kérelmének 
megfelelıen a kölcsön folyósítása 27 millió forint összegben megtörtént. 

 
 
 
 
 
Békés, 2008. április 21. 
 
 
                               Izsó Gábor 
        polgármester 


