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Sorszám: I/1. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 29-i ülésére az előző 

testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az SZMSZ 4. § (3) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom a 2016. január 28-i ülésén 

elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 468/2015. (XII. 02.) számú 

határozatával jóváhagyta a 2016. I. félévi munkatervét. A munkatervben szerepelt, 

hogy a Képviselő-testület a februári ülésén tárgyalja meg „A Békési Kistérségi 

Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetési határozatának IV. negyedévi 

módosításáról szóló” tájékoztatót. Az előterjesztés nem kerül beterjesztésre a 

Képviselő-testület elé tekintettel arra, hogy a tájékoztató megtárgyalására és 

elfogadására kizárólag a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa ülésén kerül sor és tévedésből került be a Képviselő-testület munkatervébe. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2016. (I. 28.) számú határozatával 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése 

értelmében a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzattal, a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzattal és a 

Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodásokat felülvizsgálta és jóváhagyta. Az együttműködési megállapodások 

aláírásra kerültek. 

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2016. (II. 01.) önkormányzati 

rendelettel módosította a közterület használatról 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati 

rendeletet. A rendelet 2016. február 1. napján kihirdetésre került. Hatályos 2016. 

február 2. napjától. 

 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2016. (I. 28.) számú határozatával 

jóváhagyta a közterület felügyelet működtetésével kapcsolatos, rendőrséggel kötendő 

együttműködési megállapodást, továbbá döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal 

Alapító okiratának 4.4. pontját „031030 Közterület rendjének fenntartása” funkcióval 

egészíti ki, valamint a Polgármesteri Hivatal törzskönyvi kivonatában a kormányzati 

funkciókat a 031030 Közterület rendjének fenntartása funkcióval szintén kiegészíti. 

Az együttműködési megállapodás aláírásra került és a fentieknek megfelelően 

elkészített okiratok a Képviselő-testület februári ülésére beterjesztésre kerültek. 

 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület felügyeletről szóló 3/2016. (II. 
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01.) önkormányzati rendeletét. A rendelet 2016. február 1. napján kihirdetésre került. 

Hatályos 2016. március 1. napjától. 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (I. 28.) számú határozatával 

hozzájárult a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal (2481 Velence, Pusztaszabolcsi 

út 3. képviseli: Szenczy Sándor elnök), a Békés, Fúró u. 5. szám alatti ingatlanra 

vonatkozó, 2015. május 11. napján megkötött ingyenes használati szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2016. január 31. napjával. Továbbá döntött 

arról, hogy határozott időre, 2016. február 1. napjától 2018. április 30. napjáig - 

rezsiköltségek megfizetése mellett - térítésmentesen használatba adja a Békés, Fúró u. 

5. szám alatti, 2345 hrsz-ú ingatlant a Küldetés Alapítvány (adószám: 19057464-1-04, 

székhely: 5630 Békés, Teleky L. u. 39. elnök: Mike Jenő) számára. A használati 

szerződés aláírásra került. 

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2016. (I. 28.) számú határozatával 

döntött arról, hogy értékesíti az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, békés 

belterület 6520/2 helyrajzi számú, kivett közút megnevezésű, 723 m2 területű 

ingatlanát a Békés Drén Kft (5630 Békés, Petőfi u. 20. adószám: 1053727-2-04) 

részére 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forintért. Az adásvételi szerződés aláírásra 

került. 

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2016. (I. 28.) számú határozatával 

döntött arról, hogy elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési 

kvóta ellen tiltakozó képviselő-testületi határozat kivonat megküldésre került Dankó 

Béla Országgyűlési Képviselőnek. 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2016. (I. 28.) számú határozatával 

jóváhagyta, hogy Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről valamint elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 22/2011 (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 36. § (1) 

bekezdése alapján bérbe adja az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 

24-26., adószám:10197879-4-44, képviseletében Ivan Vondra pénzügyi vezérigazgató-

helyettes és Dézsi Ferenc igazgató) részére a Békés, Széchenyi tér 4/2. (hrsz: 2239) 

szám alatti, 46 m2-es alapterületű ingatlanban elhelyezkedő 1,5 m2 alapterületű 

bérleményt, bankjegykiadó automata berendezés üzemeltetése céljából, 3 év határozott 

időre 2016. február 1. napjától 2019. január 31. napjáig. A bérleti szerződés aláírásra 

került. 

 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2016. (I. 28.) számú határozatával 

döntött arról, hogy a Békés Város Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal 

között 2012. október 30-án, a Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala 

elhelyezése érdekében szükséges ingó-és ingatlan vagyon, személyi állomány átadása 

tárgyában megkötött megállapodást 2016. február 1. napi hatállyal módosítja. A 

megállapodás módosítása aláírásra került. 

 

Békés, 2016. február 17.    

                                                                       

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               polgármester 


