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Sorszám: I/1. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-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 és a 

június 25-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 287/2015. (VI. 25.) számú 

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

hogy a Képviselő-testület az augusztusi ülésén tárgyalja meg a „Média támogatások 

felülvizsgálatával” kapcsolatos előterjesztést. A beszámoló egy későbbi ülésre kerül 

beterjesztésre, mivel a napirendet javasló Képviselő Úrral még folynak az 

egyeztetések az előterjesztés tartalmát illetően. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 232/2015. (V. 28.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a Békés-Ferment Kft. részére a folyamatos 

működésének biztosítása érdekében 200.000,-Ft (azaz kettőszázezer forint) 

kamatmentes tagi kölcsönt biztosít. A tagi kölcsönnel kapcsolatos kölcsönszerződés és 

a szükséges jognyilatkozatok aláírásra kerültek. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 262/2015. (V. 28.) számú 

határozatával a Békési Városgondnokság igazgatói feladatainak ellátásával 2015. 

július 1-től 2020. június 30-ig terjedő időszakra Szász Istvánnét bízta meg. A 

munkajogi dokumentumok aláírásra kerültek. 

 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 263/2015. (V. 28.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy 700.000,- Ft kamatmentes kölcsönt nyújt Hajdú Zoltán 

Békés, Petőfi u. 28. szám alatti lakos részére. A kölcsönszerződés aláírásra került. 

 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 275/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a Békési Költségvetési Iroda igazgatói feladatainak 

ellátásával 2015. július 1-től 2020. június 30-ig terjedő időszakra Kovács Szilviát 

bízza meg. A munkajogi dokumentumok aláírásra kerültek. 

 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy 700.000,- Ft kamatmentes kölcsönt nyújt Szatmári 

Tamás Békés, Kossuth u. 23. A. I. 16. szám alatti lakos részére. A kölcsönszerződés 

aláírásra került. 

 

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 288/2015. (VI. 25.) számú 

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

támogatás felhasználására, illetve az arról való elszámolás feltételeire és módjára 

vonatkozó megállapodások a szervezetekkel aláírásra kerültek. 
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8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 294/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

rendeletében megállapított civil szervezetek működési támogatása keret terhére 

támogatja a városban működő civil szervezeteket.  A támogatásban részesített 

szervezetekkel a támogatások felhasználásáról szóló szerződések aláírása megtörtént 

és a szervezetek részére megítélt támogatási összegek átutalásra kerültek. 

 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 295/2015. (VI. 25.) számú 

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

és Turisztikai Központ 2015. évi érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázathoz az 

intézmény költségvetésében jóváhagyott összegen felül 300.000,- Ft önerőt biztosít 

eszközök beszerzésére. A pályázat határidőre benyújtásra került. 

 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 300/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával elfogadta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

tartalmi követelményei szerint elkészített Békés Város Megalapozó Vizsgálata, 

Településfejlesztési Koncepciója (TFK) és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

(ITS) című dokumentumokat. A Kormányrendelet előírásaival összhangban elkészített 

integrált településfejlesztési stratégia tervezetét, valamint a polgármester által aláírt 

Egyetértési nyilatkozatot 2015. június 29-ig a Belügyminisztérium számára 

megküldtük. 

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 302/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával a Békés Airport Repülőtér Működtető Fejlesztő Kft-nek (székhelye: 

5600 Békéscsaba, Repülőtér 0296/A hrsz.; képviseli: Antalfi Gábor ügyvezető) a 

részére 100.000 Ft értékű törzstőke arányos pótbefizetésről  döntött. A pótbefizetéssel 

kapcsolatos intézkedések megtörténtek. 

12. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 303/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával hozzájárult, hogy a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 40 x 50 

cm nagyságú, márványból készült emléktáblát helyezzen el az 5630 Békés,Táncsics u. 

mellett található (4553/27 hrsz) közterületen. A határozat megküldésre került a Békési 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének. 

13. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 304/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával módosította a Csabai u. 56. (hrsz: 3210) alatti állami tulajdonban lévő 

ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzése érdekében hozott 33/2015. (II. 02.) 

határozatát, amelyben az ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére igénylést 

nyújtott be a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. –hez, azzal, hogy a tulajdonba adás 

költségeit az Önkormányzat vállalja. Az igénylés és a módosított határozat 

megküldésre került a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez. 

 

14. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 305/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával módosította a Vásárszél u. 6. (hrsz: 3924) alatti állami tulajdonban lévő 

ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében hozott 244/2015. (V. 28.) 

határozatát, amelyben az ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére igénylést 

nyújtott be a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. –hez, azzal, hogy a tulajdonba adás 

költségeit az Önkormányzat vállalja. Az igénylés és a módosított határozat 

megküldésre került a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez. 
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15. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 306/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával, mint a Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány (a 

továbbiakban: Alapítvány) alapítója kezdeményezte, hogy az Alapítvány a Békési 

Gólyafészek Bölcsőde Gyermekeiért Alapítványba beolvadjon. Az alapítványok 

beolvadásának kezdeményezéséről szóló okirat aláírásra került. 

16. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 307/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával az alábbi civil szervezetet részesítette támogatásban: Békés Média 

Alapítvány. A támogatási szerződés megkötésre került. 

17. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 308/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával döntött arról, hogy Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata által 

felajánlott Alföldvíz Zrt. részvény-vásárlással nem kíván élni. A határozat 

megküldésre került Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának. 

 

Békés, 2015. augusztus 17. 

                                                                                                 

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               polgármester 


