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Sorszám: I/1. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 26-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, a 

március 31-i, április 13-i és az április 28-i ülésén elfogadott határozatok és rendeletek 

végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 22/2016. (I.28.) határozatában döntött, 

hogy szándékában áll értékesíteni a tulajdonát képező 6904/12 hrsz-ú ingatlanból 

megosztással keletkező 2 garázshely építésére alkalmas területet Minya István Ádám 

(5630 Békés, Karacs. T. u. 8/C. 2/8. szám alatti lakos részére. Földhivatali telekhatár 

rendezési eljárás folyamatban van az ügyben. 

  

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2016. (III.31.) határozatában 

úgy döntött, hogy az idősek rekreációs támogatásaként szabályozott uszodabérlet 

támogatása tárgyában a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központtal, gyógyfürdő szolgáltatás támogatása tárgyában a Békési Gyógyászati Központ 

és Gyógyfürdővel szolgáltatási szerződéseket köt. A szerződések az intézményvezetőkkel 

és a polgármesterrel aláírásra kerültek. 

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 126/2016. (IV.13.) határozatában 

úgy döntött, hogy szándéknyilatkozatát adja a Solar Row Kft-nek, a Mediműszer Kft-nek, 

a Békés-Vill Kft-nek, a Pro-Békés Kft-nek és a Work-Metall Trans Kft-nek, hogy 

naperőmű telepítés céljára a Békés város ONCSA-i településrész és a vasút közötti, 

3777/1, 3778 és 3736/12 hrsz-ú területeket pályázataikban megvalósulási helyszínek 

céljából megjelölhessék. A polgármester aláírásával a szándéknyilatkozatok kiadásra 

kerültek. 

4. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 128/2016. (IV.13.) határozatában 

úgy döntött, hogy a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központtal, a Békés Megyei Tisza 

Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiummal és a BKSZ Kft-vel 

koncorciumban pályázatot nyújt be a TOP-5.2.1-15 kódszámú felhívásra „Együtt az 

integrációért Békésen” címmel. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

5. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2016. (IV.13.) határozatában 

úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a TOP 1.1.3-15 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés 

felhívásra „Helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése” címmel. A pályázat 

határidőben benyújtásra került. 

6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2016.(IV.13.) határozatában 

úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a TOP 2.1.3-15 Települési környezetvédelmi 

infrastruktúra fejlesztések felhívásra „Békés csapadékvíz elvezetés kialakítása” címmel. A 

pályázat határidőben benyújtásra került. 
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7. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 133/2016.(IV.13.) határozatában 

döntött, hogy pályázatot nyújt be a TOP 4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése „Békés Polgármesteri Hivatal konyha felújítása” 

címmel. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

8. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2016.(IV.28.) határozatában 

döntött, hogy a Békési Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére ingyenesen használatba 

adja a Békés, Petőfi u. 35. sz. alatt található ingatlan első épületrészét. A használati 

szerződés megkötésének feltétele volt, hogy a lomtalanítást az Egyesület elvégzi, valamint 

az ingatlan hátsó épületrészét kiürítve átadja, melyet a Polgármesteri Hivatal jegyzőkönyv 

felvétele mellett ellenőriz. Az ellenőrzés és a jegyzőkönyv felvételre került, és a használati 

szerződés aláírása folyamatban van. 

 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 13/2016. (V.02.) önkormányzati 

rendelettel elfogadta az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását. A rendelet hatályos 2016. 

május 2. napjától. 

 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 156/2016.(IV.28.) határozatával 

elfogadta a Vállalkozói Alap 2016. évi pályázati felhívását. A felhívás a helyi írott és 

elektronikus médiákban közzétételre került. 

 

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2016.(V.04.) önkormányzati 

rendeletével módosította az Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

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

rendeletét. A rendelet hatályos 2016. május 4. napjától. 

 

12. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2016.(V.04.) önkormányzati 

rendeletével módosította Békés Város Szabályozási Tervéről, valamint Építési 

Szabályzatáról szóló 42/2007.(IX.7.) önkormányzati rendeletét. A rendelet 2016. május 4. 

napjától hatályos. 

 

13. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2016.(IV.28.) határozatában 

döntött, hogy támogatja a Reményhír Intézményfenntartó Központnak „A foglalkoztatás 

és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások 

fejlesztésével” című, TOP-1.4.1-15 kódjelű pályázaton való részvételét, a Békés Móricz 

Zs. u. 44. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozóan. A támogatói és tulajdonosi 

hozzájáruló nyilatkozat a Fenntartó részére megküldésre került. 

 

14. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 162/2016.(IV.28.) határozatában 

támogatta Aléné Kucsera Andrea kinevezését a Békési Tisza Kálmán Óvoda, Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatói állására. A határozat megküldésre 

került a KLIK Békéscsabai Tankerülete részére. 

 

15. Békés Város Önkormányzata a 163/2016. (IV.28.) határozatában döntött a Békés Városi 

Jantyik Mátyás Múzeum Igazgatói álláshelyére történő pályázat kiírásáról. A pályázat 

május 13-án megjelent a közigallas.gov.hu oldalon, és Békés város honlapján. 

 

16. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 165/2016.(IV.28.) határozatában 

döntött, hogy a LAYER Kft-nek a Békés Airport Kft-ben meglévő üzletrészét megkívánja 

venni, elővásárlási jogával él. A szükséges nyilatkozat a Kft. részére megküldésre került. 
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17. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2016.(IV.28.) határozatában 

úgy döntött, hogy Gál László részlefizetésre vonatkozó kérelmének helyt ad. A 

részletfizetési megállapodás mindkét fél részéről aláírásra került. 

 

18. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 171/2016.-173/2016. (IV.28.) számú 

határozatával kamatmentes kölcsön nyújtásának támogatásáról döntött. A 

kölcsönszerződések aláírásra kerültek. 

 

 

    

 

 

Békés, 2016. május 19.    

                                                                       

                                                                                          Izsó Gábor 

                                                                                        polgármester 


