
Sorszám: I/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Békés Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i ülésére az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

      Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az SZMSZ 12. § (3) bekezdés c) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2014. március 

27-i, valamint az április 30-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete 85/2014. (III. 27.) számú határozatával elfogadta a 

Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. által benyújtott - a helyi autóbusz közlekedésre 

vonatkozó - ajánlatot. A közszolgáltatási szerződés megkötésre, valamint aláírásra 

került.  

 

2. Békés Város Képviselő-testülete 140/2014. (IV. 30.) számú határozatával elfogadta a 

Vállalkozói Alap 2014. évi pályázati felhívását. A felhívás Békés Város honlapján, 

valamint a www.bekesmatrix.hu internetes oldalon közzétételre került. 

 

3.  A Képviselő-testület 146-148/2014. (IV. 30.) számú a határozatával döntött az 

intézményátszervezésekről. A szükséges jognyilatkozatok megtétele megtörtént. 

 

4. A Képviselő-testület 149/2014. (IV. 30.) számú határozatával döntött a társulási 

megállapodás módosítása tárgyában. A megállapodást módosító okirat aláírásra került. 

 

5.  Békés Város Képviselő-testülete 151/2014. (IV. 30.) számú határozatával döntött a 

Szociális Szövetkezet Alapszabályának módosítása tárgyában. A hiánypótlás a bíróság 

részére benyújtásra, az Alapszabályt módosító okirat aláírásra került. 

 

6. Békés Város Képviselő-testülete 152/2014. (IV. 30.) számú határozatával döntött a 

„Békés Fürdőért” Közalapítvány közhasznúvá minősítéséről, valamint a közhasznú 

jogállás nyilvántartásba történő bejegyzéséről. A szükséges intézkedések, 

jognyilatkozatok megtételre, valamint a bíróság részére benyújtásra kerültek. 

 

7.  A Képviselő-testület 154/2014. (IV. 30.) számú határozatával döntött a költségvetési 

pénzeszközök átcsoportosításáról. Az alábbi civil szervezetek részesültek 

támogatásban: 

 

- A Békési Református Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 

- Jövőnkért Békési Nagycsaládos Közhasznú Egyesület 

- Békési NEBULÓK Alapítványa 

- A Heppiskola Gyermekeiért Alapítvány. 

 

8. A Képviselő-testület 350/2013. (IX. 26.) számú határozatával jóváhagyta Békés Város 

Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét azzal, hogy a 

vagyongazdálkodási tervet a Képviselő-testület minden év májusában vizsgálja felül. 

A felülvizsgálat folyamatban van, azonban a felülvizsgált vagyongazdálkodási 

koncepció a júniusi testületi ülésen kerül előterjesztésre. 

 

9. Békés Város Képviselő-testülete 156/2014. (IV. 30.) számú határozatában döntött 

arról, hogy Békés Város Önkormányzatának tulajdonát képező Békés, Kossuth 4. 

http://www.bekesmatrix.hu/


szám (hrsz.: 5633) alatti ingatlant ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába kívánja 

adni a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatalának elhelyezése céljából, 

továbbá felkérte polgármesterét, hogy a szükséges megállapodás tervezetet terjessze a 

Képviselő-testület következő ülése elé. Az Önkormányzat a Békés Megyei 

Kormányhivatallal tárgyalást folytatott, ahol a Kormányhivatal jelezte, hogy a 

megállapodás-tervezet elkészítése folyamatban van. Amennyiben a megállapodás-

tervezet elkészül, és megküldésre kerül a Kormányhivatal által, úgy az a Képviselő-

testület júniusi ülésén kerül előterjesztésre. 

 

 

Békés, 2014. május 23. 

                                                                                                 

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               polgármester 


