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Sorszám: I/1. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2015. június 25-i ülésére az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az SZMSZ 4. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2015. május 28-i ülésén 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 420/2014. (XII. 08.) számú 

határozatával jóváhagyta a 2015. I. félévi munkatervét. A munkatervben szerepelt, 

hogy a Képviselő-testület a júniusi ülésén tárgyalja meg a gyermekétkeztetés kérdését. 

A beszámoló egy későbbi ülésre kerül beterjesztésre  az intézményvezető egyéb 

elfoglaltsága miatt. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 225/2015. (V. 28.) számú 

határozatával elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi 

ellátásáról szóló átfogó értékelést. Az értékelés határidőben megküldésre került a 

Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.  

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 230/2015. (V. 28.) számú 

határozatával hozzájárult ahhoz, hogy a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 

részére a 207/2014. (VI. 12.) határozattal biztosított 40.000.000,- Ft kivont tőkét, két 

egyenlő részletben -2016. december 31., valamint 2017. december 31. napjáig - 

köteles az alapító részére visszafizetni. A szükséges jognyilatkozatok aláírásra 

kerültek. 

 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 240/2015. (V. 28.) számú 

határozatával jóváhagyta az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának a 

módosítását. A módosítással kapcsolatos jognyilatkozatok aláírásra kerültek. A 

módosított törzskönyvi nyilvántartás a Magyar Államkincstár Békés Megyei 

Igazgatóságához megküldésre került. 

 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 241/2015. (V. 28.) számú 

határozatával elfogadta a Békési Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának a 

módosítását 2015. július 1. napjától. A módosítással kapcsolatos jognyilatkozatok 

aláírása megtörtént. A módosított Alapító Okirat a Magyar Államkincstár Békés 

Megyei Igazgatóságához megküldésre került. 

 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 244/2015. (V. 28.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy az 5630 Békés Vásárszél u. 6. (hrsz: 3924) szám alatti 

ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére igénylést nyújt be a Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. – hez, azzal, hogy a tulajdonba adás költségeit az Önkormányzat 

vállalja. Az igénylés megküldésre került a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez. 
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7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2015. (V. 28.) számú 

határozatával felkérte polgármesterét, hogy vegye fel a kapcsolatot a Békési 

Református Egyházközséggel, mint a Csabai u 42. szám alatti ingatlan tulajdonosával 

abból a célból, hogy az Egyházközség tulajdonában lévő ingatlant az Önkormányzat 

ingyenes használatba vegye tanterem kialakítása céljából a 2015/2016-os tanévre. A 

használati szerződés aláírásra került. 

 

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 247/2015. (V. 28.) számú 

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

szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújt be és 

a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati céljaként a Békés Tárház utca 

aszfaltozását jelöli meg, továbbá az Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra pályázatot nyújt be és a Óvodai, iskolai és utánpótlás sport 

infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: 

sportfejlesztés) pályázati céljaként Jantyik u. 21-25. szám alatti sportcsarnok 

tetőszerkezet héjalásának felújítását jelöli meg. A pályázat határidőre benyújtásra 

került és a pályázat befogadása megtörtént. 

 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 248/2015. (V. 28.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pont szerint a gyermekétkeztetés 

feltételeit javító fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a Jantyik u. 21-25. alatti 

önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű konyhaépület külső nyílászáró cseréjére, 

napkollektoros HMV rendszer kiépítésére, eszközök beszerzésére. A pályázat 

határidőre benyújtásra került és a pályázat befogadása megtörtént. 

 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 249/2015. (V. 28.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy az 5630 Békés, Csabai utca 81. szám alatti 

(hrsz.:10606/5) ingatlant bérbe adja a BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 

részére, 2015. június 1. napjától a Képviselő-testületnek az ingatlan más célú 

hasznosításáról szóló döntésének időpontjáig, de legkésőbb 2016. december 31. 

napjáig tartó időtartamra. A bérleti szerződés aláírásra került. 

 

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 250/2015. (V. 28.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális 

Szövetkezettel bérleti szerződést köt az 5630 Békés, Janytik u. 29. szám (hrsz.: 5609) 

szám alatti ingatlan 189 m2-es alapterületű hátsó épületrésze vonatkozásában 2015. 

június 1. napjától 2016. május 31. napjáig terjedő időtartamra. A bérleti szerződés 

aláírásra került. 

 

12. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 251/2015. (V. 28.) számú 

határozatával jóváhagyta a Szent Lázár Alapítvány kérelmét, és bérleti jogviszonyát az 

5630 Békés, Petőfi u. 33. szám (hrsz.: 811) alatti ingatlan vonatkozásában 2017. június 

30. napjáig meghosszabbította. A szerződéskötéssel kapcsolatos jognyilatkozatok 

aláírásra kerültek. 

 

13. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 266/2015. (V. 28.), 267/2015. (V. 

28.), 268/2015. (V. 28.) számú határozatával a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményalkotási jogkörében 



3 

 

eljárva a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú 

Művészeti Iskolája tagintézmény-vezetői álláshelyére benyújtott pályázatok közül 

Bagoly László kinevezését támogatta, Csipei Judit Éva kinevezését nem támogatta. A 

Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Tarhosi Tagintézménye 

Tagintézmény-vezetői álláshelyére Szerencsiné Szabó Anna kinevezését támogatta. A 

határozatok megküldésre kerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békési 

Tankerülete felé. 

 

Békés, 2015. június 18. 

                                                                                                 

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               Polgármester 


