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Sorszám: I/1. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az SZMSZ 4. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2014. december 08-i, a 

2015. február 23-i, a 2015. március 23-i és a 2015. március 30-i ülésén elfogadott határozatok 

végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 78/2015. (II. 23.) számú 

határozatával döntött arról, hogy Izsó Gábor polgármester közüzemi szolgáltatókkal és 

a Békési Városgondnoksággal tárgyalásokat folytasson az önkormányzati 

lakásfenntartási támogatás ügyében, továbbá a Békés városban található 

gyógyszertárak vezetőivel az önkormányzati gyógyszerköltség támogatás 

vonatkozásában. A tárgyalások és az egyeztetések elkezdődtek. 

 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 89/2015. (II. 23.) számú 

határozatával döntött arról, hogy Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Fotovoltaikus rendszer kialakítása Békés városban” című, KEOP-2014-4.10.0/N/14-

2014-0272 kódszámú pályázattal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tette: Békés 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete a projektet meg kívánja valósítani, a 

megítélt támogatási összeg és a projekt tervezett összköltsége között keletkezett bruttó 

13.299.276,-Ft különbséget saját erőként vállalja, új közbeszerzési eljárást nem ír ki. 

A saját erő fedezete a szennyvíztisztító telep beruházás támogatási 

intenzitásnövekedéséből felszabaduló fejlesztési forrás. A határozat megküldésre 

került a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. 

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 94/2015. (II. 23.) számú 

határozatával a bekért számlavezetésre vonatkozó ajánlatok közül az ERSTE Bank 

Hungary Zrt (1138 Budapest Népfürdő u. 24 -26) ajánlatát fogadta el. A bankszámla 

szerződés módosítása aláírásra került. 

  

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 95/2015. (II. 23.) számú 

határozatával a Pince-Borozó Plusz Kft. (5630 Békés, Vörösmarty u. 1/1., képviseli: 

Gál László ügyvezető) kérelmét jóváhagyta és bérleti jogviszonyát az 5630 Békés, 

Széchenyi tér 6. szám (hrsz.: 2240) alatti üzlethelyiség vonatkozásában 2016. február 

28. napjáig meghosszabbította, azzal a feltétellel, hogy a fennálló tartozását 2015. 

március 10. napjáig megfizeti. A Városgondnokság tájékoztatása alapján a Pince-

Borozó Plusz Kft. a tartozását a fent megjelölt határidőre megfizette. A szükséges 

jognyilatkozatok aláírásra kerültek. 
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5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 98/2015. (III. 23.) számú 

határozatával szándéknyilatkozatát adta arra vonatkozóan, hogy Újkígyós város, 

Csabaszabadi község és Murony község önkormányzatai részére a BKSZ PLUSZ 

Hulladékgyűjtési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjéből 100-100 eFt 

üzletrészt vásároljanak névértéken. Az üzletrész átruházási szerződések, valamit az 

önkormányzatokkal kötendő szindikátusi szerződések tervezete elkészült és a 

képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére beterjesztésre került. 

 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2015. (III. 23.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy a polgármester keresse meg a város országgyűlési 

képviselőjét, hogy kezdeményezze az Országgyűlés előtt a kiskereskedelmi szektorban 

történő munkavégzés tilalmával kapcsolatos jogszabályok módosítását oly módon, 

hogy a Képviselő-testületnek legyen lehetősége kiskereskedelmi napokon a 

kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi 

CII. törvényben meghatározott 6-22 óra nyitva tartási időtől eltérően nyitva tartást 

engedélyezni. A megkeresés továbbításra került Dankó Béla országgyűlési 

képviselőhöz. 

 

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 111/2015. (III. 30.) számú 

határozatával jóváhagyta a sportszervezetek 2015. évi I. félévi támogatását. A 

támogatás felhasználására, illetve az arról való elszámolás feltételeire és módjára 

vonatkozó megállapodások a szervezetekkel aláírásra kerültek. 

 

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 115/2015. (III. 30.) számú 

határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező – önkormányzati 

közfeladattal nem terhelt - természetben 5630 Békés, Kossuth Lajos utca 4. szám alatti 

ingatlant (2007 m
2
 területnagyságú ingatlan a rajta található mindösszesen 764 m

2
 

hasznos alapterületű volt középiskola megnevezésű épület és udvar, hrsz.: 5633) a 

járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendeletben 

meghatározott közfeladatok ellátása, a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási 

Hivatalának elhelyezése, valamint Kormányablak kialakítása céljából, ingyenesen a 

Magyar Állam tulajdonába adja. A határozat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a 

továbbiakban: MNV Zrt.) és a Békés Megyei Kormányhivatal részére is megküldésre 

került. Az MNV Zrt. visszajelzését követően kerülhet sor a szükséges 

jognyilatkozatok, valamint az ingatlan birtokba bocsátásával kapcsolatos valamennyi 

jognyilatkozat megtételére. 

 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 122/2015. (III. 30.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a Békési Városgondnokság igazgatói álláshelyére 

kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és az álláshelyre kiírt pályázatot 

megismétli azzal, hogy az igazgató képesítési követelményeiként a felsőfokú 

végzettséget és pénzügyi szakképesítést írja elő. A pályázat kiírása megtörtént. 

 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 123/2015. (III. 30.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a polgármester a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklete II. 7.b ) pontja szerinti, 

Múzeumok szakmai támogatása című és a 7. d ) pontja szerinti, Járásszékhely 

települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása című 

pályázatokat nyújtsa be. A pályázatok határidőre benyújtásra kerültek és a pályázatok 

befogadása megtörtént. 



3 

 

 

 

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 127/2015. (III. 30.) számú 

határozatával jóváhagyta az Alföldvíz Zrt., mint közszolgáltató által Békés városra 

meghatározott vízterhelési díjak összegét. A határozat megküldésre került az Alföldvíz 

Zrt.-nek. 

12. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 128/2015. (III. 30.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy 10 éves határozott időtartamra ingyenes használatba 

adja a BKSZ PLUSZ Kft-nek az NBK-501 frsz-ú IVECO gyártmányú, IG140E2CA-

SERES típusú hulladékszállító járművet szelektív hulladékgyűjtés ellátása céljából. A 

használati szerződés aláírásra került. 

13. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 129/2015. (III. 30.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy 2015. április 15. napjától 2016. március 31. napjáig a 

Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti, 2236. hrsz. –ú ingatlanban elhelyezkedő 290 m
2
 

alapterületű „Kazamata” elnevezésű pincehelyiséget a Békési Motoros Baráti Kör 

számára, rezsiköltségek megfizetése mellett térítésmentesen használatba adja. A 

használati szerződés aláírásra került. 

 

 

Békés, 2015. április 22. 

                                                                                                 

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               Polgármester 


