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Sorszám: I/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Békés Város Képviselő-testülete 2013. január 31-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 2012. 

december 4-i rendkívüli ülésén és a 2012. december 12-i ülésen elfogadott határozatok 

végrehajtásáról. 

 

1. A Képviselő-testület, 352/2012. (XII. 4) sz. határozatával hozzájárult a Békés Város 

Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Békés, Széchenyi tér 4/2. szám (hrsz.: 

2239) alatti kivett lakóház művelési ágú ingatlan társasház-tulajdonná történő átalakításához. 

A társasházi alapító okirat aláírására került.  

 

2. A Képviselő-testület, 376/2012. (XII. 12.) sz. határozatával döntött arról, mint a Békési 

Kistérségi Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata Tarhos Község 

Önkormányzatával a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény alapján a Társulás által fenntartott 

Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézmény állami fenntartásba adásával összefüggő 

kérdésekről a szükséges megállapodásokat megkösse. A megállapodás aláírásra került.  

 

3. A Képviselő-testület 379/2012. (XII. 12.) sz. határozatával felhatalmazta polgármesterét, 

hogy köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 

fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a köznevelési 

intézmények átadás-átvételéről szóló megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal megkösse, valamint határozott arról, hogy a Békési Kistérségi Iskola funkcionális 

és technikai feladatot ellátó dolgozóit 2013. január 1-jétől az Önkormányzat foglalkoztatja 

tovább. Az átadás-átvételi megállapodás aláírásra került, a Békési Kistérségi Iskola 

funkcionális és technikai feladatot ellátó dolgozóit az Önkormányzat foglalkoztatja tovább. 

 

4. A Képviselő-testület 380/2012. (XII. 12.) sz. határozatával felkérte jegyzőjét, hogy a 

területi védőnői körzethatárok 2013. 01. 01. napjától való módosítása okán előállt 

változásokról az érintett hatóságokat a megalkotott önkormányzati rendelet egyidejű 

megküldésével tájékoztassa, és tegye meg a még szükséges intézkedéseket a vonatkozó 

hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. A szükséges jognyilatkozatok aláírásra 

és megküldésre kerültek az érintett hatóságoknak.  

 

5. A Képviselő-testület 381/2012. (XII. 12.) sz. határozatával kezdeményezte a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenység vonatkozásában az önkormányzat és a 

szolgáltatók között hatályban lévő szerződések újrakötését. A szerződések megkötése, az 

érintettekkel való egyeztetés mellett, folyamatban van.  

 

6. A Képviselő-testület 382/2012. (XII. 12.) sz. határozatával a Mentálhigiénés Egyesület 

szenvedélybetegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek nappali ellátása tárgyában 

feladat-ellátási szerződés megkötése iránt benyújtott kérelmét támogatta, a szükséges 

jognyilatkozatok aláírására kerültek.  
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7. A Képviselő-testület 385/2012. (XII. 12.) sz. határozatával elfogadta a regionális 

viziközmű vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezéséről szóló megállapodást. A 

megállapodás megkötésre került.  

 

8. A Képviselő-testület 386/2012. (XII. 12.) sz. határozatával felhatalmazta polgármesterét a 

Békési Kommunális és Szolgáltató Kft-vel 2012. szeptember 28-án megkötött 

Közszolgáltatási Szerződés módosításának aláírására. A szerződés aláírásra került. 

 

9. A Képviselő-testület 387/2012. (XII. 12.) sz. határozatával felhatalmazta polgármesterét a 

KÖRÖS-VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt-vel kötött közszolgálati szerződés 2013. január 

1-december 31. időszakra történő megkötésére. A szerződés aláírásra került. 

 

10. A Képviselő-testület 350/2012. (XII. 4.), 388/2012. (XII.12.), 391/2012. (XII. 12.), 

408/2012. (XII. 12.) sz. határozataival támogatásban részesítette: a Hunyadi Téri Óvoda 

Gyermekeiért Alapítványt, a Békési Kajak - Kenu Clubot, a Békési Ifjúsági Asztaliteniszért 

Alapítványt, a Surman Box Club Közhasznú Egyesületet, a Békési Városvédő és Szépítő 

Egyesületet, a Leopárd Klub Szabadidősport Közhasznú Egyesületet, a Békési Könyvtárért 

Alapítványt, a Békés Művészetéért Alapítványt, a Békési Múzeumbarátok Körét, a 

„Nefelejcs” Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesületet, és a Keresztény 

Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezetét. A támogatási szerződések megkötésre, a 

támogatási összegek átutalásra kerültek 

 

 

Békés, 2013. január 18. 

  

Izsó Gábor 

Polgármester 


