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Sorszám: I/1. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. március 31-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 és a 

február 29-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 márciusi ülésén tárgyalja meg a Békési Gyógyászati 

Központ és Gyógyfürdő munkájáról szóló beszámolót. Az év eleji vezetőváltásra 

tekintettel a beszámoló az áprilisi soros ülésre kerül beterjesztésre a T. Képviselő-

testület elé. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 6/2016. (III. 03.) önkormányzati rendeletét. A rendelet 2016. március 3. napján 

kihirdetésre került. Hatályos 2016. március 4. napjától. 

 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2016. (II. 29.) számú 

határozatával döntött a Békési Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a 

módosításáról. A határozat kivonat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a 

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága részére megküldésre került.  

 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2016. (II. 29.) számú 

határozatával döntött a Békési Városgondnokság alapító okiratának a módosításáról. A 

határozat kivonat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a Magyar 

Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága részére megküldésre került.  

 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

szóló 9/2016. (III. 03.) önkormányzati rendeletét. A rendelet 2016. március 3. napján 

kihirdetésre került. Hatályos 2016. március 4. napjától. 

 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2016. (III. 03.) önkormányzati 

rendelettel módosította a lakáscélú kamatmentes kölcsön helyi rendszeréről szóló 

28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 2016. március 2. napján 

kihirdetésre került. Hatályos 2016. március 3. napjától. 
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7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 51/2016. II. 29.) számú határozatával 

az alábbi civil szervezeteket részesítette támogatásban: Családért Alapítvány és a 

Békés Média Alapítvány.  

 

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 53/2016. (II. 29.) számú 

határozatával a Pince-Borozó Plusz Kft. (5630 Békés, Vörösmarty u. 1/1., képviseli: 

Gál László ügyvezető) kérelmét jóváhagyta, és bérleti jogviszonyát az 5630 Békés, 

Széchenyi tér 6. szám (hrsz.: 2240) alatti üzlethelyiség vonatkozásában 2016. 

augusztus 31. napjáig meghosszabbította. Továbbá döntött arról is, hogy amennyiben a 

Pince Borozó Plusz Kft. a fentiekben meghatározott bérlet időtartama alatt a bérleti 

díj, valamint a rezsifizetési kötelezettségének határidőben, és maradéktalanul eleget 

tesz, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bérleti jogviszony időtartamát 

- jelen határozat alapján, külön kérelem nélkül - 2019. február 29. napjáig 

meghosszabbítja. A bérleti szerződés aláírásra került. 

 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 54/2016. (II. 29.) számú 

határozatával döntött arról, hogy az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, 

valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII.26.) 

önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdése alapján határozott időre, 3 évre bérbe adja 

a kizárólagos tulajdonát képező, Békés, Szarvasi u. 2. szám alatti (hrsz: 4003/11/A/20) 

31 m2 üzlethelyiséget, Kisné Papp Éva, Békés, Vörösmarty u. 1. szám alatti lakosnak. 

A havi bérleti díj 17.500,- Ft+ÁFA/hó. A bérleti szerződés aláírásra került. 

 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 55/2016. (II. 29.) számú 

határozatával az NS Delikatesz Kft. (5900 Orosháza, Zombai u. 20.) kérelmét nem 

támogatta tekintettel arra, hogy a kérelemmel érintett ingatlan - 2236 hrsz-ú, 

természetben a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti, kultúrház besorolású - műemlék 

jellegű, belvárosi ingatlan, melyet Békés Város Önkormányzatának nem áll 

szándékában értékesíteni. A határozat kivonat az NS Delikatesz Kft.-nek megküldésre 

került. 

 

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2016. (II. 29.) számú 

határozatával Szilágyi Zsolt – 5630 Békés, Kossuth u.10/a. IV.23. szám alatti lakos – 

kérelmét jóváhagyta, és bérleti jogviszonyát a Békés, Kossuth u.10/a. szám alatti 

garázs vonatkozásában 2019. február 28. napjáig meghosszabbította. A bérleti 

szerződés aláírásra került. 

 

12. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 11/2016. (III. 03.) önkormányzati 

rendelettel módosította az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) 

önkormányzati rendeletet. A rendelet 2016. március 2. napján kihirdetésre került. 

Hatályos 2016. március 3. napjától. 

 

 

 

Békés, 2016. március 21.    

                                                                       

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               polgármester 


