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Sorszám: I/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az SZMSZ 4. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2014. november 24-i, 

december 08-i és a 2015. február 02-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 400/2014. (XI. 24.) számú 

határozatával a Békés Drén Kft. (5630. Békés, Petőfi u. 20. sz.) alatti cég részére a 

Békés, Tárház u. 22/2. sz. (6516/4) hrsz.) alatti ingatlanon megvalósuló 

üzemcsarnokok, irodák és kiszolgáló épületekben keletkező kommunális szennyvíz 

elvezetéséhez szükséges Tárház utcai kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való 

rácsatlakozás után fizetendő közművesítési hozzájárulás kapcsán, a fizetendő díj 

mértékét 120.000,- Ft-ban, azaz egyszázhúszezer forintban állapította meg. A 

hozzájárulás befizetését a Békési Polgármesteri Hivatal Társadalmi Összefogással 

Megvalósuló Közmű Számlájára, a 11998707-04606811-00070010 sz. számlájára 

2014. december 31. határidővel engedélyezte. A díj befizetése határidőben megtörtént 

a fent megjelölt számlára. 

 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 436/2014. (XII. 08.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a Békési Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlésébe 

Izsó Gábor polgármestert delegálta polgármesteri mandátumának betöltéséig és 

felhatalmazta, hogy a Békési Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűlésen az 

Önkormányzat nevében teljes jogkörrel eljárjon, azzal hogy a közgyűlési döntésről 

köteles a Képviselő-testületnek a soron következő ülésen beszámolni. A Békési 

Önkormányzati Tűzoltóság Közgyűléséről a beszámoló beterjesztésre került – melyet 

a képviselő-testület tudomásul vett - a 2015. február 2. napján megtartott soros 

képviselő-testületi ülésen. 

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 440/2014. (XII. 08.) számú 

határozatával döntött arról, mint a BÉKÉS –FERMENT Kft. résztulajdonosa, hogy a 

cégjegyzékből jogutód nélkül törölt Agrofermentinvest Környezetvédelmi, Építőipari 

és Szolgáltató Kft. „f.a.” a BÉKÉS –FERMENT Kft-ben meglévő 1.530.000,- Ft 

névértékű üzletrészének tulajdonjogát 5 %-os névértéken, 76.500,- Ft-ért 

megvásárolja. Az üzletrész átruházásához szükséges tárgyalások megkezdődtek. 

 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2015. (II. 02.) számú 

határozatával hozzájárult Méri Zoltán igazgató közalkalmazotti jogviszonyának 2015. 

február 5-ével, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, továbbá döntött arról, 

hogy pályázatot ír ki a Békési Városgondnokság igazgatói álláshelyére és a pályázati 

eljárás idejére, 2015. február 5-ével 2015. június 30.-áig a Békési Városgondnokság 

intézményvezetői feladatai ellátásával Szász Istvánné gazdaságvezetőt bízta meg. A 

pályázat kiírása megtörtént és a szükséges munkajogi nyilatkozatok aláírásra kerültek. 
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5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2015. (II. 02.) számú 

határozatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) 

bekezdése értelmében a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzattal és a 

Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodásokat felülvizsgálta és jóváhagyta. Az együttműködési megállapodások 

aláírásra kerültek. 

 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2015. (II. 02.) számú 

határozatával jóváhagyta a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex 

belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati 

csatornán I. ütem” című, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 

Konzorciumi Megállapodás 4. számú módosítását és felhatalmazta a polgármesterét 

annak aláírására. A Konzorciumi Megállapodás módosítása aláírásra került. 

 

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2015. (II. 02.) számú 

határozatával az alábbi civil szervezeteket részesítette támogatásban: Békés Média 

Alapítvány, Családért Alapítvány. A támogatási szerződések megkötésre kerültek. 

 

 

Békés, 2015. február 11. 

                                                                                                 

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               Polgármester 


