
          Sorszám: I/1. 
 
 

Tájékoztató 
 
 

Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 29-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 2008. február 28-i, 
március 27-i, április 17-i, április 30-i és a május 17-i üléseken elfogadott határozatok 
végrehajtásáról:  
 
 
 

1. A Képviselı-testület a 80/2008.(II.28.) számú határozatában döntött, hogy értékesíti a Békés 
0329/7 hrsz-ú, 1.91 ha területő ingatlant, 10.000 Ft/AK értékben. A szerzıdés aláírásra 
került, az értékesítés megtörtént. 

 
2. A Képviselıtestület a 111/2008. (III. 27.) számú határozatában döntött, hogy a gyepmesteri 

telep átadásra kerül az Állatvédı Egyesület részére. Az Egyesülettel lefolytattuk a 
tárgyalást, a megállapodás tervezetét elkészítettük, amire részükrıl érdemben nem érkezett 
válasz a mai napig. 

 
3. A Képviselıtestület a 112/2008. (III.27.) számú határozatában arról döntött, hogy a 

számlavezetı pénzintézettıl 2008. május 15- 2009. május 14-ig max. 250.000 E/FT felsı 
határú 1 éven belüli folyószámlahitelt vesz fel. A Pénzintézet elkészítette a szerzıdést, 
melyben a szerzıdéses idıszak 2008. május 9-2009. május 8., így ennek megfelelıen a 
május 29-i ülésen a határozat módosítására kerül sor. Ezek után  a szerzıdés aláírásra kerül. 

 
4. A Képviselı-testület a 159/2008. (IV.30.) számú határozatában felhatalmazta a 

polgármestert, hogy az AQUAPROFIT Mőszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.  által 
vezetett tervezıi konzorcium részére a meghatalmazást és megbízólevelet írja alá. A 
dokumentumok aláírása megtörtént. 

 
5. A Képviselıtestület a 160/2008.(IV.30.) számú határozatában meghatározta a lakossági és 

önkormányzati vízterhelési díjakat. Az elfogadott határozat a Békés Megyei Vízmővek Zrt. 
részére továbbításra került a külön megállapodás megkötése végett. 

 
6. A 162/2008.(IV.30.) számú határozatában pontosította a Körös-vidéki Környezetvédelmi és 

Vízügyi Igazgatóság részére átruházott ingatlanhányad nagyságát, és ennek megfelelıen az 
adásvételi szerzıdés záradékolásra került. 

 
7. A Képviselı-testület a169/2008.(IV.30.) számú határozatában döntött, hogy a Csabai u. 18. 

sz. alatti ingatlanát 50 évre  használatba adja a Békési Kisgazdakör részére. Az ingatlan 
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használatba adásával kapcsolatos vagyonrendelet, alapító okirat módosítása és a 
szerzıdéstervezet a 2008. május 29-i ülésre elıterjesztésre kerül. 

 
8. A Képviselı-testület a  171/2008.(IV.30.) számú határozatában elfogadta Kamut és Murony 

csatlakozási szándékát a Békési Kistérségi Iskolafenntartó Társuláshoz, illetve Tarhos 
Község óvodai intézménnyel történı csatlakozását. Az alapító okiratok és társulási 
megállapodások módosítása  beterjesztésre kerül a május 29-i ülésre. 

 
9. A Képviselıtestület a 143/2008. (IV.17.), a 172/2008. (IV.30.) és a 190/2008.(V.13.) számú 

határozatokban  a szociális étkeztetés kistérségi ellátásáról döntött. A határozatoknak 
megfelelıen a megállapodás aláírása megtörtént, a mőködési engedély módosítása iránti 
kérelem a Megyei Szociális és Gyámhivatal részére elküldésre került. 

 
10. A képviselıtestület a 176/2008. (IV.30.) és a 177/2008.(IV.30.) számú határozataiban 

döntött a Dánfoki Üdülıtábor hasznosítására kiírt pályázatról. A nyertes pályázóval a bérleti 
szerzıdés megkötésre került, az átadás megtörtént. 

 
11. A Képviselıtestület a  193-202/2008.(V.13.) számú határozatokban HÖF-LEKI, HÖF-

CÉDE, DARFT-TEUT pályázatok beadásáról döntött. A 10 db pályázat határidıben 
benyújtásra  került. 

 
 
 
 
 
Békés, 2008. május 23. 
 
 
 
 
 
                                                                                       Izsó Gábor 
                                                                                     polgármester 


