
Sorszám: I/1. 
T Á J É K O Z T A T Ó  

 
Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 
 

 
     Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az SZMSZ 8. § /1/ bekezdés e.) pontja alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2010. augusztus 
19-i és a 2011. február 24-i ülésen elfogadott határozatok végrehajtásáról. 
 
 

1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 304/2010.(VIII.19.) sz. 
határozatában döntött arról, hogy értékesíti a tulajdonát képező 6530/1 hrsz-ú 
ingatlanból megosztással keletkező mintegy 1642 m2 területet a Békés Drén Kft 
részére. Az engedélyek beszerzése és az eljárás lefolytatása után az adásvételi 
szerződés megkötésre került, mely alapján a vevő a vételárat (4.100.000 Ft) átutalta az 
önkormányzat számlájára. 

2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/2011.(II.24.) sz. 
határozatában döntött arról, hogy a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál 2 
fő gondozói létszámot biztosít a házi segítségnyújtás ellátotti létszámának bővítéséhez. 
A működési engedély módosítása iránti kérelmet- házi segítségnyújtás és demens 
ellátás vonatkozásában – a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalához benyújtottuk. 

3) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 54/2011.(II.24.) és az 
55/2011. (II.24.) számú határozataiban a Békés Város Szociális Szolgáltató Központ 
vezetőjének munkaviszony megszüntetéséről és határozott idejű vezetői megbízásáról 
döntött. A szükséges munkajogi intézkedések megtételre kerültek. 

4) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2011.(II.24.) sz. 
határozatával jóváhagyta a Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodás 
módosítását. A határozati kivonat a munkaszervezet részére megküldésre került. 

5) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/2011.(II.24.) sz. 
határozatával jóváhagyta a „KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítását. A határozat kivonat 
a társulás részére megküldésre került. 

6) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 60/2011.(II.24.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy hozzájárul a Békés Megyei Önkormányzat „KÖZÉP-
BÉKÉSI-TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz való 
csatlakozásához. A határozati kivonat az illetékesek részére megküldésre került. 

7) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 63/2011.(II.24.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy felkéri polgármesterét, hogy vizsgáltassa meg, annak 
lehetőségét, hogy az Önkormányzat Békés városban a saját üzemeltetésében álló 
víztisztító üzem, illetve vízvezeték hálózat működtetése útján meg tudja-e valósítani, 
illetve milyen feltételekkel, költségekkel tudná megvalósítani az előírásoknak 
megfelelő tisztaságú vízszolgáltatást, és erről a 2011. márciusi soros képviselő-
testületi ülésen adjon tájékoztatást. A tájékoztatás elkészítése- az egyeztetések 
lefolytatása miatt- a 2011. áprilisi soros képviselő-testületi ülésre kerül beterjesztésre. 
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8) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 64/2011.(II.24.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a KBC határon átnyúló turisztikai pályázathoz a 
szükséges önerőt biztosítja. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

9) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 65/2011.(II.24.) sz. 
határozatában döntött arról, hogy az Inkubátorházban lévő irodák bérleti díját 
csökkenti. Az új szerződések már így kerültek megkötésre, illetve a meglévő 
szerződések módosítása folyamatban van. 

10) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 66/2011.(II.24.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a Verseny u. 4. szám alatti Inkubátorházban lévő 
üresen álló 60,53 m2-es helyiséget bérbe adja büfé céljára. A DARFÜ Nonprofit Kft. 
jóváhagyó határozata megérkezett, folyamatban van a bérlő által a szükséges 
szakhatósági hozzájárulások beszerzése, ezt követően kerülhet sor a bérleti szerződés 
megkötésére. 

11) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 67/2011.(II.24.) sz. 
határozatában a Békési Kistérségi Iskolában 2011. évben 3 fő létszámcsökkentést 
rendelt el és döntött arról, hogy ehhez kapcsolódóan egyszeri költségvetési támogatást 
igényel. A pályázati önerőt az önkormányzat az intézmény költségvetésében biztosítja. 
Időközben megjelent az 5/2011.(III.3.) BM. Rendelet – mely március 4-én lépett 
hatályba – „A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes 
feltételeiről.” Az előző évek támogatási rendszere nagyban megváltozott e rendelet 
szerint. A legdrasztikusabb változás, hogy korábban a teljes, törvény szerint járó 
végkielégítés összegét vissza lehetett igényelni, most csak ennek a felét, illetve a 
felmentési időre járó illetményből is csak 1 hónapot lehet visszaigényelni. Így a 
pályázatban vállalt önerő igény járulékkal együtt, amit az önkormányzat a 
költségvetésben nem tervezett 3.525.647 Ft. Mindezek következtében – amennyiben 
az intézmény az év során nem tudja az összeget kigazdálkodni és kéri – lehetséges, 
hogy a későbbiekben szükséges lesz a költségvetés módosítása. 

12) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 70/2011.(II.24.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a Körösök Völgyi Natúrpark Egyesület a 
HURO/1001 számú pályázati felhívás, 1.1.3. Tervek és tanulmányok készítése 
tevékenységi területre benyújtandó „Turisztikai célú kerékpárút hálózat tervezése a 
Körösök völgyében” című pályázaton való részvételét támogatja. A pályázat 
előkészítéséhez szükséges költségek Békésre jutó részét a 2011. évi költségvetésben 
biztosítja, melynek megfelelően a 80 eurónak megfelelő összeg átutalásra is került. A 
pályázat határidőben benyújtásra került. 

13) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 71/2011.(II.24.) sz. 
határozatában előirányzat átcsoportosítást hagyott jóvá a felszabaduló előirányzatok 
terhére, alapítványok támogatására. A támogatási szerződések megkötésre kerültek és 
a támogatási összeg is átutalásra került. 

14) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 72/2011.(II.24.) sz. 
határozatában elfogadta egy zártkert ajándékozás útján történő átruházásra vonatkozó 
ajánlatát a tulajdonosoknak. Dr. Balázs István egyéni ügyvéd részére a szükséges 
iratok megküldésre kerültek, hogy az ajándékozási szerződést el tudja készíteni. 

15) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 74/2011.(II.24.) sz. 
határozatában hozzájárult a Békés, Hunyadi tér 1/1. szám alatti ingatlan 
funkcióváltásához. A határozat alapján a Polgármester Úr a hozzájáruló nyilatkozatot 
aláírta a Szent Lázár Alapítvány részére. 
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16) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 75/2011.(II.24.) sz. 
határozatában arról döntött, hogy a Békés Medián Kft. bérleti jogviszonyát 2011. 
április 30. napjáig meghosszabbítja. A bérleti szerződés aláírása mindkét fél részéről 
megtörtént. 

17) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 77/2011.(II.24.) sz. 
határozatában döntött, hogy résztvevőként csatlakozik a közös földgázbeszerzésre 
irányuló szindikátushoz. A szindikátusi szerződés aláírása megtörtént. 

18) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 86/2011.(II.24.) sz. 
határozatában úgy döntött, hogy közte és a Szent Lázár Alapítvány között 2009. 
november 23-án a Békés, Szarvasi u. 2. szám alatt található önkormányzati tulajdonú 
üzlethelyiség bérlete tárgyában kötött bérleti szerződést 2011. február 28. napjával 
közös megegyezéssel megszünteti. Az átadás-átvételi eljárás rendben megtörtént. Az 
ingatlan pályázati hirdetmény útján való meghirdetése is megtörtént. 

 
 

 
Békés, 2011. március 24. 

 
 
                                                                                          Izsó Gábor 
                                                                                         polgármester 


