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Sorszám: I/1. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 1-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 május 18-i, május 26-i, 

június 15-i, június 30-i, július 14-i és a július 28-i Képviselő-testületi üléseken elfogadott 

határozatok és rendeletek végrehajtásáról. 

 

1.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2016. (V.18.) 

határozatában az alábbi pályázatok beadásáról döntött. TOP-1.1.1-15 kódszámú ipari 

parkok, iparterületek fejlesztése felhívásra „Békés, ONCSA-i iparterület fejlesztése” 

címmel. A TOP 2.1.2 Zöld város kialakítása felhívásra „Az élhetőbb békési 

városközpontért” címmel. A pályázatok határidőben benyújtásra kerültek. 

2.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 195/2016. (V.26.) 

határozatában döntött a TOP 3.2.1-15 kódszámú önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése felhívásra „Békés, épületenergetikai beruházások” címmel pályázat 

benyújtásáról a Békés, József A. u. 5. sz., Békés, Jantyik M. u. 23-25. sz. 

megvalósítási helyszíneken. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

3.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 196/2016. (V.26.) 

határozatában döntött a TOP 3.2.2-15 kódszámú önkormányzatok által vezérelt, a 

helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló 

energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében felhívásra 

„Békés, napelem rendszer kialakítása” címmel. A pályázat határidőben benyújtásra 

került. 

4.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 201/2016.(V.26.) határozatában 

úgy döntött, hogy az előterjesztések elektronikus úton történő kiküldésének 

bevezetéséhez - 2016. szeptemberi rendes soron következő ülésétől – szükséges 

laptop-beszerzési, szoftverfejlesztési és egyéb informatikai versenyeztetési eljárások 

lebonyolítására, kapcsolódó feltételekben történő megállapodásra, aláírásra 

felhatalmazza a polgármestert. A 24 laptop beszerzésre megtörtént, a szoftver 

adminisztrációs felülete elkészült, mely jelenleg még tesztelés alatt van. Várhatóan 

szeptember elején a képviselő-testületi és bizottsági tagok részére a teljes csomag 

átadásra kerül, és nem lesz akadálya a szeptember végi ülésre az anyagok elektronikus 

kiküldésének. 

5.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 220/2016.(VI.15.) 

határozatában hozzájárult ahhoz, hogy 2016. július 1. napjától a fogszakorvosi ellátás 

nyújtására jogosító működési engedély megszerzéséig, legfeljebb 2016. december hó 

31. napjáig Bélmegyer község lakosságának fogászati ellátását Dr Sándor Judit 

fogszakorvos végezze az 5630 Békés, Vásárszél u. 2. szám alatt található 

rendelőjében. A határozat Bélmegyer polgármesterének megküldésre került. 

6.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 242/2016.(VI.30.) 

határozatában döntött arról, hogy Molnár István részére bérbe adja 3 év határozott 
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időre a Tarhos, Petőfi u. 1. szám alatti ingatlant. A szerződés megkötésre, mindkét fél 

által aláírásra került. 

7.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 243/2016.(VI.30.) 

határozatában döntött támogatási szerződés megkötéséről a Férfi Kézilabda KFT-el. A 

szerződés megkötésre és aláírásra került. 

8.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 244/2016.(VI.30.) 

határozatával módosította a BKSZ Plusz Nonprofit KFT-el kötött közszolgáltatási 

szerződést. A szerződés aláírásra került mindkét fél részéről. 

9.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 253/2016.(VI.30.) 

határozatában 3.500.000 Ft kamatmentes kölcsön biztosításáról döntött a vállalkozói 

alapból Kocsor László részére. A szerződés aláírása, a támogatás kiutalásra került. 

10.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 255/2016.(VI.30.) 

határozatában arról döntött, hogy a közös gázbeszerzésre a tagságát fenntartja. A 

szükséges intézkedések megtörténtek erre vonatkozóan. 

11.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 256/2016.(VI.30.) 

határozatában lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról döntött. A szerződések 

aláírásra kerültek. 

12.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 269/2016.(VII.14.) 

határozatában döntött arról, hogy a BKSZ Plusz Nonprofit Kft. részére 20.000.000 Ft 

tagi kölcsönt biztosít. A kölcsönszerződés aláírásra, az összeg átutalásra került. 

13.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 270/2016.(VII.14.) 

határozatában döntött arról, hogy jelentkezését nyújtja be a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Programban való részvételre és 5 db „D” típusú sportpart 

igénylésére. A jelentkezés határidőben megtörtént. 

14.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2016. (VII.28.) 

határozatában döntött, hogy a Békés belterület 3777/4 helyrajzi számú, kivett állami 

terület II. megnevezésű és művelési ágú ingatlant közfeladat ellátásának elősegítése 

végett ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja. A döntéshez kapcsolódó 

szükséges jognyilatkozatok és intézkedések megtörténtek. 

15.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 273/2016.(VII.28.) 

határozatában úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a TOP 4.3.1-15 kódszámú 

Leromlott városi területek rehabilitációja felhívásra „Békés, leromlott városi területek 

rehabilitációja” címmel. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

 

 

 

 

Békés, 2016. augusztus 22. 

 

 

                                                                                                                      Izsó Gábor 

                                                                                                                     polgármester 

                   

                                                                       

                                                                                           


