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Sorszám: I/1. 
 

TÁJÉKOZTATÓ  
 

Békés Város Képviselő-testülete 2012. május 24-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. április 
26-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 
1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 120-126/2012. (IV. 26) sz. 
határozataival döntött arról, hogy a Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság székhely 
önkormányzataként a tűzoltási és a műszaki mentési feladatok elvégzését, valamit közvetlen 
tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtását a Békési 
Önkormányzati Tűzoltóságon keresztül biztosítja. A Képviselő-testület jóváhagyta a Békés 
Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő Együttműködési megállapodást is, amely a 
felek között aláírásra került. A Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság Közgyűlése 
2012. április 27-i ülésén döntött arról, hogy a köztestületi tűzoltóság önkormányzati 
tűzoltósággá alakuljon át. A Közgyűlés elfogadta a Békési Önkormányzati Tűzoltóság 
Alapszabályát, valamint Izsó Gábort, Békés Város Polgármesterét elnökének, Erdős Norbertet 
tiszteletbeli elnökének választotta meg. A tűzoltóság bírósági bejegyzése érdekében a 
szükséges okiratok a Gyulai Törvényszéknek megküldésre kerültek.  
 
2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 131/2012. (IV.26.) sz. határozatával 
jóváhagyta a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal, a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal és a Békési Román 
Nemzetiségi Önkormányzattal, a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján kötendő 
együttműködési megállapodást. A megállapodások aláírásra kerültek. 
 
3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 137/2012. (IV.26.) sz. határozata 
értelmében támogatja a „ A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy 
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” c. pályázat 
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ általi benyújtását. A határozat az Intézménynek 
megküldésre került.  
 
4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 139/2012. (IV. 26.) sz. határozatával 
jóváhagyta a Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 2012. április 10-én elfogadott 
társulási megállapodás módosítási javaslatát. A határozat a Békési Kistérségi Társulásnak 
megküldésre került.  
 
5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2012. (IV.26.) sz. határozatával 
döntött a „Fedett autóbuszvárók építése Békés bel- és külterületén” tárgyú pályázat keretében 
megépült részben állami részben önkormányzati tulajdonú 053/2 hrsz-ú, 24 m2 nagyságú 
autóbuszváró tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről. A Képviselő-testület felkérte a 
Magyar Állam tulajdonát kezelő vagyonkezelő szerveket, intézményeket hogy az átadáshoz 
szükséges szerződések, megállapodások előkészítéséről gondoskodjon. A határozati kivonat 
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megküldésre került a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak, a tulajdonjog 
átruházásával kapcsolatos eljárás folyamatban van. 
 
6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 143/2012. (IV. 26.) sz. határozata 
értelmében támogatja Dr. Garbai Imre Gábor az OALI által kiírt „praxisjog vásárlása” 
programra benyújtott pályázatát. A határozat Dr. Garbai Imre Gábornak megküldésre került.  
 
 
 Békés, 2012. május 18. 
 
 
  

Izsó Gábor 
polgármester 


