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Sorszám: I/1. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az SZMSZ 4. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2015. március 30-i, a 

2015. április 29-i és a 2015. május 6-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 116/2015. (III. 30.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy 2015. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig 

határozott időtartamra, a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel, a 

városüzemeltetési feladatok ellátására szerződést kössön. A szerződés és a szükséges 

jognyilatkozatok aláírásra kerültek. 

 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a BKSZ PLUSZ 

Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa a 181/2015. (IV. 29.) 

számú határozatával hozzájárult ahhoz, hogy Újkígyós város, Csabaszabadi és Murony 

község önkormányzatai a Kft. 3.600.000,- Ft névértékű üzletrészéből 100-100 eFt 

névértékben üzletrészt vásároljanak. Az üzletrész átruházási szerződések, valamint az 

önkormányzatokkal kötendő szindikátusi szerződés és a szükséges jognyilatkozatok 

aláírásra kerültek Újkígyós város és Csabaszabadi község önkormányzataival. Murony 

Község Önkormányzata nem vállalta a feltételeket. 

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 193/2015. (IV. 29.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a Szent Lázár Alapítvány kérelmére a Békés város 

közigazgatási területén végzett támogatott lakhatás, mint szakosított szociális ellátás 6 

fő ellátotti létszáma tekintetében a finanszírozási rendszerbe történő befogadásához 

hozzájárul és felhatalmazta a polgármestert a 2007. január hó 17. napján, a Szent 

Lázár Alapítvánnyal a pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátásának biztosítása 

tárgyában létrejött ellátási szerződés módosításának aláírására. A szerződés 

módosítása aláírásra került. 

 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 195/2015. (IV. 29.) számú 

határozatával döntött arról, hogy nem támogatja Dr. Piriczky Béla Ovidiu sebész-

traumatológus szakorvos feladat-ellátási szerződés megkötésére irányuló kérelmét. A 

határozat megküldésre került a sebész-traumatológus szakorvosnak. 

 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 198/2015. (IV. 29.) számú 

határozatával nyilatkozott arról, hogy Békés város ONCSA-i településrész és a vasút 

közötti, börtön céljára felajánlott területhez az előírt közmű kapacitások 

biztosíthatóak, a pályázat nyertessége esetén a kijelölt terület határáig vállalja azok 

kiépítését. A határozat megküldésre került a Büntetés - Végrehajtás Országos 

Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.) felé. 
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6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 199/2015. (IV. 29.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy 2015. május 15. napjától 2018. április 30. napjáig a 

Békés, Fúró u. 5. szám alatti, 2345. hrsz. –ú ingatlant - az önkormányzati vagyonról és 

a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012. (VI. 29.) rendelet 23. §. (2) 

bekezdése alapján - a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (2481 Velence, 

Pusztaszabolcsi út. 3. elnök: Szenczy Sándor) számára, rezsiköltségek megfizetése 

mellett térítésmentesen használatba adja. A használati szerződés aláírásra került. 

 

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 207/2015. (IV. 29.) számú 

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

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában 

foglalt véleményalkotási jogkörében eljárva: a Békés Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat általános főigazgató-helyettesi álláshelyére Czikkely Erika Ildikó 

kinevezését támogatja. A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézmény 

szakmai irányítását végző főigazgató-helyettesi álláshelyére Csepregi András István 

kinevezését támogatja. A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Békési 

Tagintézménye tagintézmény vezetői álláshelyére Szabóné Jantyik Erika kinevezését 

támogatja. A határozat megküldésre került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Békéscsabai Tankerülete felé. 

 

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 216/2015. (V. 06.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a polgármester 7.744.000 Forint vissza nem térítendő 

költségvetési támogatásra pályázatot nyújtson be a gyermekszegénység elleni program 

keretében nyári étkeztetés biztosítása támogatására, azzal, hogy az Önkormányzat a 

pályázathoz saját erőt nem biztosít. A pályázat határidőre benyújtásra került. 

 

 

Békés, 2015. május 20. 

                                                                                                 

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               Polgármester 


