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Sorszám: I/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-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 2014. 

november 10-i, november 28-i és december 08-i ülésén elfogadott határozatok 

végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 375/2014. (XI. 10.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport 

és Turisztikai Központ Jantyik Mátyás utca 23. sz. épület tetőhéjalásának felújítására 

bruttó 5,0 millió forintot biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

fejlesztési céltartaléka terhére. Az előirányzat az intézmény részére biztosításra került. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 376/2014. (XI. 10.) számú 

határozatával döntött arról, hogy befogadói nyilatkozatot ad Tarhos község 

közigazgatási területéről származó, napi maximum 5 m
3
 mennyiségű nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadására 2014. november 7 – 2019. december 31-

ig terjedő időszakra. A szükséges iratok megküldésre kerültek az Alföldvíz Zrt-hez. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 389/2014. (XI. 24.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és 

Örökségvédelem Kollégiuma által meghirdetett, műemlék épületek és építmények 

állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint 

műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának 

támogatására pályázatot nyújtson be a Békés, Petőfi Sándor utca 2. szám alatti 

Városháza felújítási munkáinak elvégzésére. A pályázat határidőre benyújtásra került 

és a pályázat befogadása megtörtént. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 396/2014. (XI. 24.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy „A magánszemélyek kommunális adója 2015. évtől 

évi 20 ezer forintban kerüljön megállapításra.” A lakosság tájékoztatása megtörtént és 

az adó mértéke a fent megjelölt összegben megállapításra került. 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 397/2014. (XI. 24.) számú 

határozatával úgy döntött, hogy az orvosi ügyelet feladatának ellátására 2015. január 

hó 1. napjától 2015. december hó 31. napjáig terjedő időtartamra feladat-ellátási 

szerződést köt az ALFÖLD AMBULANCE KFT.-vel (Székhely: 5665 Pusztaottlaka, 

Felszabadulás u. 14.). A szerződések aláírásra kerültek. 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 424/2014. (XII. 08.) számú 

határozatával jóváhagyta a Békés Megyei Kormányhivatallal 2012. október 30. napján 

megkötött, valamint 2014. szeptember 15. napján módosított járási hivatal 

kialakításához kapcsolódó megállapodást módosító okirat aláírását. A megállapodást 

módosító okirat aláírásra került. 

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 425/2014. (XII. 08.) számú 

határozatával jóváhagyta a Békés Megyei Kormányhivatallal 2014. szeptember 15. 

napján, a Békés, Kossuth u. 4. szám (hrsz.: 5633) alatti ingatlan ingyenes állami 
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tulajdonba adása tárgyában megkötött - szerződést módosító okirat aláírását. A 

megállapodást módosító okirat aláírásra került. 

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 426/2014. (XII. 08.) számú 

határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Kormányhivatal a Békés, Kossuth u. 4. szám 

(hrsz.: 5633) alatti ingatlanban a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási 

Hivatala megvalósításához szükséges építési hatósági engedélyezési eljáráshoz a 

kérelmet az illetékes építési hatósághoz benyújtsa, az ahhoz kapcsolódó valamennyi 

szakhatósági megkeresést megtegye, egyéb nyilatkozatokat, kérelmeket az illetékes 

szervekhez, közműszolgáltatókhoz benyújtsa, az elkészült tervek alapján a beruházást 

megvalósítsa. A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásra került. 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 427/2014. (XII. 08.) számú 

határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a Kormányhivatal a Békés, Kossuth u. 4. szám 

(hrsz.: 5633) alatti ingatlanban az általa a TIOP 3.3.1/A-12/2 kódszámú „A 

közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: 

akadálymentesítés” című pályázat keretében kormányablak megvalósításához 

szükséges építési hatósági engedélyezési eljáráshoz a kérelmet az illetékes építési 

hatósághoz benyújtsa, az ahhoz kapcsolódó valamennyi szakhatósági megkeresést 

megtegye, egyéb nyilatkozatokat, kérelmeket az illetékes szervekhez, 

közműszolgáltatókhoz benyújtsa. A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásra 

került. 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 429/2014. (XII. 08.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy - a békési 0109/22 és 0109/12 helyrajzi számú területet 

érintően - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerinti 

településrendezési eszköz tervezetét, a beérkezett valamennyi véleményt és a 

véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentumot végső szakmai 

véleményezésre megküldje az állami főépítésznek. A dokumentumok továbbítása 

megtörtént. 

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 431/2014. (XII. 08.) számú 

határozatával 5.000.000-, Ft visszatérítendő kamatmentes támogatásban részesítette a 

Békési Szabadidős Lovasklub Egyesületet. A támogatási szerződés megkötésre és a 

támogatás átutalásra került. 

12. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 439/2014. (XII. 08.) számú 

határozatával jóváhagyta a Reményhír Intézményfenntartó Központtal 2012. augusztus 

31-én kötött Együttműködési megállapodás módosítását. A megállapodást módosító 

okirat aláírásra került.  

13. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 438/2014. (XII. 08.) számú 

határozatával, valamint 450/2014. (XII. 08.) számú határozatával az alábbi civil 

szervezeteket részesítette támogatásban: Békési Diákok Atlétikai Club, Családért 

Alapítvány, Hétkrajcár Egyesület, valamint Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

Békési Szervezete. A támogatási szerződések megkötésre kerültek. 

 

Békés, 2015. január 20. 

                                                                                                 

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               Polgármester 


