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Sorszám: I/1. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 30-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. április 13-i, az 

április 28-i, május 18-i, május 26-i és a június 15-i ülésén elfogadott határozatok és rendeletek 

végrehajtásáról. 

 

1.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2016.(IV.13.) 

határozatában döntött, hogy pályázatot nyújt be a TOP-1.2.1-15 kódszámú felhívásra 

„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés-Dánfok” 

címmel. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

2.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 132/2016.(IV.13.) 

határozatában döntött, hogy pályázatot nyújt be a TOP-4.1.1-15 kódszámú felhívásra 

„Békés, gyermekorvosi rendelők kialakítása” címmel. A pályázat határidőben 

benyújtásra került. 

3.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 153/2016. (IV.28.) 

határozatában döntött arról, hogy a Városgondnokság 1.409 E/Ft és a Polgármesteri 

Hivatal 549 E/Ft összegű, vállalkozási tevékenységek miatt keletkezett befizetési 

kötelezettségét az irányító szerv fizetési számlájára 2016. május 31-ig köteles 

teljesíteni. Az intézmények az Önkormányzat számlájára a befizetéseket teljesítették. 

4.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 176/2016. (V.18.) 

határozatában döntött arról, hogy Kis Eszter tagintézmény-vezetői kinevezését a Dr. 

Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tarhosi Tagiskolája élére 

támogatja. A határozat a KLIK részére megküldésre került. 

5.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2016. (V.18.) 

határozatában döntött arról, hogy, mint tulajdonos hozzájárul a Békési Református 

Egyházközség, mint a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, 

Óvoda és Kollégium fenntartójának 90 férőhelyes óvodai ingatlan kiváltására 

benyújtandó pályázatához. A hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került. 

6.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 190/2016.(V.26.) határozatával 

elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi ellátásáról szóló 

átfogó értékelést. Az értékelés határidőben megküldésre került a Békés Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

7.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 198/2016. (V.26.) 

határozatában döntött arról, hogy tagként részt vesz a közösségi szinten irányított 

városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében létrejövő helyi 

akciócsoportok (HACS) megalakításában. A konzorciumi szerződést a polgármester úr 

aláírta. 

8.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 199/2016. (V.26.) 

határozatában döntött arról, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerint 
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Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be 

egészségügyi alapellátást szolgáló épület felújítása pályázati célként a Békési 

Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő Békés, József Attila u. 5. sz. szám alatti 

telephely elektromos hálózatának felújítására. A pályázat határidőben benyújtásra 

került. 

9.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 200/2016. (V.26.) 

határozatában döntött arról, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerint 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be a 

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása pályázati célként a Békés Tárház utca 

aszfaltozására. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

10.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 204/2016.(V.26.) 

határozatával elfogadta a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex 

belvízrendezési program megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati 

csatornán I. ütem” elnevezésű projektzáró beszámolóját. A határozat a 

konzorciumvezető önkormányzat részére megküldésre került. 

11.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 205/2016.(V.26.) 

határozatában arról döntött, hogy a Békési Gazdasági és Szolgáltató Szociális 

Szövetkezet részére bérbe adja a Békés, Jantyik u. 29. sz. alatti ingatlan 189 m2-es 

alapterületű hátsó épületrészét 2016. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig. A 

bérleti szerződés a felek részéről aláírásra került. 

12.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 212/2016.(V.26.) 

határozatában lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbításáról döntött. A szerződések 

aláírásra kerültek. 

13.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2016.(V.26.) és a 

214/2016.(V.26.) határozataiban lakáscélú kamatmentes kölcsön nyújtásáról döntött. 

A kérelmezőkkel a szerződések megkötésre kerültek. 

14.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2016. (V.26.) 

határozatában lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról döntött. A bérleti 

szerződés aláírásra került. 

15.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 217/2016.(VI.15.) 

határozatával módosította a BÉKÉS-FERMENT KFT. alapító okiratát a 

felügyelőbizottság létrehozása és tagjainak megválasztása miatt. A Gyulai 

Törvényszék Cégbírósága 2016. június 20. napján kelt végzésével a változást 

bejegyezte. 

16.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 218/2016.(VI.15.) 

határozatával módosította a BKSZ KFT. alapító okiratát új telephely létesítése miatt. 

A Gyulai Törvényszék Cégbírósága 2016. június 20. napján kelt végzésével a 

változást bejegyezte. 

17.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 219/2016. (VI.15.) 

határozatával módosította a 133/2016.(IV.13.) határozatát. A módosításnak 

megfelelően a TOP 4.2.1-15 kódszámú felhívásra „Békés, Polgármesteri Hivatal 

konyha felújítása” című pályázat határidőben benyújtásra került. 

 

 

   Békés, 2016. június 20.   

                                                                       

                                                                                          Izsó Gábor 

                                                                                        polgármester 


