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Sorszám: I/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Békés Város Képviselő-testülete 2012. október  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 2011. 

november 29-i, 2012. szeptember 27-i ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

1. A Képviselő-testület 316/2011. (IX. 29.) határozatával a Békés Városi Szociális Szolgáltató 

Központ igazgatójává 2011. október hó 1. napjától 2016. szeptember hó 30. napjáig Kádasné 

Öreg Juliannát nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

23.§ (1) bekezdésének rendelkezései alapján. A Képviselő-testület 317/2011. (IX. 29.) 

határozatával a megválasztott igazgatónő garantált illetményét 180.000,- Ft/hó, vezetői 

pótlékát 50.000,- Ft/hó összegben állapította meg, azzal, hogy a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (7) és (8) bekezdése alapján a kinevezett vezetőt egy év 

elteltével, azaz 2012. szeptember 30. napján minősíteni kell. Amennyiben a közalkalmazott 

alkalmatlan vagy kevéssé alkalmas minősítést kap, illetményét - e törvény erejénél fogva a 

besorolása szerinti - garantált mértékre kell csökkenteni. Az igazgatónő kiválóan alkalmas 

minősítést kapott, az illetménye változatlan marad, melyről megkapta a megfelelő 

tájékoztatást. 

2. A Képviselő-testület 326/2011. (IX. 29.) határozatával a Békés Városi Jantyik Mátyás 

Múzeum igazgatójává 2011. október hó 1. napjától 2016. szeptember hó 30. napjáig Sápiné 

Turcsányi Ildikót nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

23.§ (1) bekezdésének rendelkezései alapján. A Képviselő-testület 327/2011. (IX. 29.) 

határozatával a megválasztott igazgatónő garantált illetményét 217.000,- Ft/hó, vezetői 

pótlékát 45.000,- Ft/hó, idegennyelv-tudási pótlékát 10.000,- Ft/hó összegben állapította meg 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek 

megfelelően, valamint 10.000,- Ft/hó bérpótlékot állapított meg a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (6) 

bekezdésének rendelkezései alapján. A Képviselő-testület 101/2012. (III. 29.) határozatával 

módosította a 327/2011. (IX. 29.) határozata 1. pontját a következők szerint: „Békés Város 

Képviselő-testülete a 326/2011. (IX. 29.) számú határozatával a Békés Városi Jantyik Mátyás 

Múzeum igazgatójává 2011. október hó 1. napjától 2016. szeptember hó 30. napjáig 

kinevezett Sápiné Turcsányi Ildikó illetményét 222.000,- Ft/hó, vezetői pótlékát 40.000,- 

Ft/hó, idegennyelv-tudási pótlékát 10.000,- Ft/hó összegben állapítja meg a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) 

Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően, valamint 10.000,- Ft/hó bérpótlékot állapít 

meg a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 94. § (6) bekezdésének rendelkezései alapján azzal, hogy – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § (8) bekezdése alapján – a 

kinevezést követő egy év elteltével minősíteni kell, és esetleges alkalmatlan vagy kevéssé 

alkalmas minősítés esetén illetményét a garantált mértékre kell csökkenteni.” Az igazgatónő 

kiválóan alkalmas minősítést kapott, az illetménye változatlan marad, melyről megkapta a 

megfelelő tájékoztatást. 

 

3. A Képviselő-testület, 293/2012. (IX. 27.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Békési 

Férfi Kézilabda Kft utánpótlás nevelés költségeinek finanszírozására 4.000 EFt kamatmentes 
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kölcsönt biztosít. A kamatmentes kölcsön visszafizetése egy összegben történik, határideje 

2013. január 31. A felek között a kölcsönszerződés megkötésre került.  

 

4. A Képviselő-testület 298/2012. (IX. 27.) sz. határozatával támogatásban részesítette az 

Újvárosi Tagóvoda Mosolygó Gyermekeiért Alapítványt, a Békési Református 

Egyházközséget és a „Nefelejcs” Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú 

Egyesületet. A támogatási szerződések megkötésre kerültek. 

 

5. A Képviselő-testület 299/2012. (IX. 27.) sz. határozatával a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtási feladatok a Békési Kistérségi Társulás keretein belül történő ellátására 

vonatkozó társulási megállapodás módosításait jóváhagyta és felhatalmazta polgármesterét a 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. A felek között a megállapodás aláírásra került. 

 

6. A Képviselő-testület 301/2012. (IX. 27.) sz. határozatával a Nemzetőrség Országos 

Szövetség Békés Megyei Közhasznú Szervezetével (székhelye: 5630 Békés, Szikszai u. 16.; 

elnöke: Hucz András) kötött –Békés Város Önkormányzata tulajdonát képező Békés, Petőfi u. 

33. szám alatt található ingatlanra vonatkozó haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez 2012. szeptember 30-ai hatállyal hozzájárult. A felek között a 

szerződés aláírásra került.  

 

 

Békés, 2012. október 19. 

  

Izsó Gábor 

polgármester 


