
Sorszám: I/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-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. május 

29-i ülésén, valamint június 12-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Képviselő-testülete 85/2014. (V. 29.) számú határozatával elfogadta a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló értékelést, és 

felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon annak megküldéséről a Békés Megyei 

Kormányhivatal (a továbbiakban: Gyámhivatal) felé. Az átfogó értékelés határidőben 

megküldésre került a Gyámhivatalhoz.    

 

2. Békés Város Képviselő-testülete 182/2014. (V. 29.) számú határozatával döntött arról, 

hogy a Békés, Hunyadi tér 1/1. (hrsz.: 3076) alatti ingatlan társasházzá alapítását 

követően a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 3076/A/2 helyrajzi számon felvett 

ingatlanrész (óvoda) az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 21/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. 

§-a alapján a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak körében kerül felvételre, a 

földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 3076/A/1 és a 3076/B/1 helyrajzi számon felvett 

társasházi ingatlanegység (volt iskola) a Vagyonrendelet 5. § (1) bekezdése alapján a 

korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak köréből a forgalomképes (üzleti) 

vagyontárgyai közé sorolja át. Az ingatlan-nyilvántartásba a társasházi jelleg 

bejegyzésre került.  

 

3. A Képviselő-testület 184/2014. (V. 29.) számú a határozatával, alapítói jogkörében 

eljárva döntött a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 

módosításáról.  Az alapító okirat - egységes szerkezetben - aláírásra, és a Magyar 

Államkincstárhoz megküldésre került.  

 

4. A Képviselő-testület 186/2014. (V. 29.) számú határozatával döntött a 

Városgondnokság alapító okiratának módosításáról, illetve a közétkeztetést biztosító 

konyhák álláshelyei miatti létszámkeret változásáról. Az alapító okirat – egységes 

szerkezetben – aláírásra, és a Magyar Államkincstárhoz megküldésre került. A 

konyhai dolgozók Városgondnoksághoz való átvételéről a megállapodás aláírásra 

került, a dolgozók tájékoztatása a változásról megtörtént, a nyilatkozatok aláírásra 

kerültek.   

 

5.  188/2014. (V. 29.), 192/2014. (V. 29.), valamint 206-208/2014. (VI. 12.) 

határozataival döntött a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft, valamint a LISZ Kft. 

átalakításáról. A Képviselő-testület kezdeményezte a BKSZ Kft. és a LISZ Kft. alapító 

okiratának módosítását, valamint a BKSZ Kft. törzstőke leszállítását. Az alapító 

okiratok módosítása folyamatban van, a hitelezővédelmi eljárást lefolytatása céljából a 

tőkeleszállítással kapcsolatos döntés cégközlönyben való megjelentetése 

megrendelésre került.  

 

 



6. Békés Város Képviselő-testülete 193/2014. (V. 29.) számú határozatával döntött a 

mezőőri szolgálatot ellátók létszámkeretének 2014. május 1-jétől 1 fővel való 

megemeléséről. E dátumtól 1 fő mezőőr munkába állt.   

 

7. Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága a 101/2014. (IV. 28.) számú határozattal döntött, hogy az önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 22/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően az igénylőknél környezettanulmányt készít, és javaslatát a 

2014. júniusi ülésen terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyásra. Mivel nem minden 

környezettanulmány készült el, tárgyi ügyben a 2014. augusztusi testületi ülésre készül 

előterjesztés.   

 

Békés, 2014. június 19. 

                                                                                                 

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               Polgármester 

 

 

 


