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Sorszám: I/1. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 1-i ülésére az előző testületi üléseken 

elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az SZMSZ 4. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2015. augusztus 27-i 

ülésén elfogadott határozatok végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 287/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával jóváhagyta a 2015. II. félévi munkatervét. A munkatervben szerepelt, 

hogy a Képviselő-testület a szeptemberi ülésén tárgyalja meg „Az Önkormányzat 

közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálatával” kapcsolatos 

előterjesztést. A terv egy későbbi ülésre kerül beterjesztésre, mivel annak érdekében, 

hogy a vagyongazdálkodási tervet teljes körűen el tudjuk készíteni, szükséges 

megvizsgálni Békés Város Önkormányzatának adottságait, lehetőségeit. Szükség van 

egy általános helyzetértékelésre, a vagyontárgyak leltározására, valamint szükséges 

még az Önkormányzat vagyonának a stratégiai szempontok szerinti besorolása, mely 

további egyeztetést, áttekintést igényel.  

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 323/2015. (VIII. 27.) számú 

határozatával a Vállalkozói alap 2015. pályázati felhívását jóváhagyta és a részletes 

pályázati felhívás közzétételre került. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 325/2015. (VIII. 27.) számú 

határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához. A pályázat meghirdetésre 

került, a pályázatok benyújtása folyamatos, a pályázatok elbírálására előre láthatólag 

november végén fog sor kerülni.  

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 327/2015. (VIII. 27.) számú 

határozatával döntött arról, hogy résztvevőként csatlakozik a csoportos villamos 

energia beszerzésre irányuló szindikátushoz, valamint jóváhagyta a Szindikátusi 

szerződés tervezetét, továbbá a beszerzési eljárás során kiválasztott ajánlattevővel a 

szállítási, valamint a Sourcing Hungary Kft-vel kötendő szerződés aláírását. A 

szerződések aláírásra kerültek. 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 328/2015. (VIII. 27.) számú 

határozatával az alábbi civil szervezeteket részesítette támogatásban: Békési Ifjúsági 

Asztaliteniszért Alapítvány és Családért Alapítvány. A támogatási szerződések 

megkötésre kerültek. 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 330/2015. (VIII. 27.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy pályázati önrész finanszírozásához 3.000.000,- Ft, azaz 

hárommillió forint pénzbeli támogatást nyújt a Békési Futball Club (5630 Békés, 

Szarvasi u. 34. elnök: Rácz Attila) részére. A támogatásban részesített szervezettel a 

szerződés aláírásra került. 
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7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 331/2015. (VIII. 27.) számú 

határozatával jóváhagyta a Békési Női Kézilabda Torna Egylet 2015. szeptember-

december havi támogatását 325.000,- Ft, azaz háromszázhuszonötezer forint 

összegben. A támogatásban részesített szervezettel a megállapodás aláírásra került. 

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 336/2015. (VIII. 27.) számú 

határozatával hozzájárult a Békési Református Egyházközséggel kötött – az 

Egyházközség tulajdonát képező - Békés, 3258 hrsz. alatt felvett, természetben Békés, 

Csabai u. 42. szám alatt található, kivett általános iskola megnevezésű ingatlanra 

vonatkozó ingyenes használati szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez 2015. augusztus 31. napjával. A szerződést megszüntető okirat 

aláírásra került. 

 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 338/2015. (VIII. 27.), 339/2015. 

(VIII. 27.), 340/2015. (VIII. 27.) és a 341/2015. (VIII. 27.) számú határozatával Békés 

Város Ifjúsági Díját adományozta Durkó Juditnak, Fekécs Sámuelnek, Gyöngyösi 

Zsuzsannának és Kürti Bonitának. Az Ifjúsági Díjak a Madzagfalvi napok keretében 

átadásra kerültek.   

 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 342/2015. (VIII. 27.) számú 

határozatával hozzájárult a Lexi Oktatási Kft által bérelt, 5630 Széchenyi tér 4. szám 

alatti 2236 hrszú üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez, 2015. augusztus 31. napjával, valamint döntött arról, hogy 

az üzlethelyiséget határozott időre, 2015. szeptember 1. napjától - 2017. április 30. 

napjáig bérbe adja az NS DELIKÁTESZ Kft részére. A szerződést megszüntető okirat 

és a bérleti szerződés aláírásra került. 

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 348/2015. (VIII. 27.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy 700.000,- Ft kamatmentes kölcsönt nyújt az alábbi 

kérelmezők részére: 

1.) Czövek István Békés, Gyöngy u.7.,  

2.) Fejes Attila Békés, Lánc u. 56., 

3.) Lakatos Szabolcs  Békés, Szendrei u. 5. , 

4.) Laukó Hajnalka Békés, Tompa u. 3., 

5.) Dr. Pásztor Gyula  Békés, Jantyik M. u. 6.  

A kölcsönszerződések aláírásra kerültek. 

 

 

Békés, 2015. szeptember 24. 

                                                                                                 

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               polgármester 


