
1 

 

Sorszám: I/1. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 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 június 30-i és szeptember 

1-i Képviselő-testületi üléseken elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról. 

 

1.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 246/2016. (VI.30.) 

határozatában döntött a Békés-Ferment Kft. részére pótbefizetési kötelezettség 

teljesítéséről 630.000 Ft-ban, és módosította Kft. alapító okiratát is. Az összeg 

elutalásra került. 

2.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 248/2016. (VI.30.) 

határozatában döntött arról, hogy a TOP-5.1.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási 

együttműködések” pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújt be konzorciumi 

partnerként augusztus 31-ig. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

3.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2016. (IX.05.) rendelettel 

módosította a közterület-használatról szóló rendeletét, mely 2016. szeptember 5-én 

kihirdetésre került, 2016. október 15. napján lép hatályba. 

4.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2016. (IX.05.) rendelettel 

módosította a Közterület-felügyeletről szóló rendeletét, mely 2016. szeptember 6-án 

lépett hatályba. 

5.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 284/2016. (IX.01) 

határozatában döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. A pályázat változatlan 

feltételekkel megjelent, a Polgármester Úr a csatlakozási nyilatkozatot aláírta. 

6.) Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2016. (IX.05.) rendeletével 

módosította az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló helyi rendeletét, mely 2016. 

szeptember 6-án lépett hatályba. 

7.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 286/2016. (IX.01.) 

határozatában ingatlanértékesítésekről döntött. A Békés, Kossuth L. u. 10/A.III/17. 

bérlője elállt a vételi szándékától, nem kívánja a lakást megvásárolni. A Békés, 

Kossuth L. u. 10/A. II/11. lakás bérlője jelezte, hogy csak 2017. év májusában tud élni 

a vásárlással. A Békés, Szarvasi u. 4-6/C II/5. ingatlan adásvételi szerződés megkötése 

folyamatban van. 

8.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 291/2016. (IX.01.) 

határozatában döntött arról, hogy meg kívánja erősíteni Hegyközkovácsi településsel a 

testvérvárosi kapcsolatát. Ezen szándéknyilatkozat ünnepélyesen aláírásra került 

szeptember 9-én, a Madzagfalvi Napok hivatalos megnyitóján. 

9.) Békés város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 292/2016. (IX.01.) 

határozatában döntött, hogy a „Durkó Sándor Ösztöndíjalap”-ot 100.000 Ft-al 

támogatja. Az összeg a megadott számlaszámra elutalásra került. 
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10.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 297/2016. (IX.01.) 

határozatában a „Puskaporos tó” hasznosításáról döntött. A korábbi haszonbérleti 

szerződés megszüntetése aláírásra került, illetve a Békési Horgász Egyesülettel, mint 

új haszonbérlővel is megkötésre került a szerződés. 

11.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 298/2016. (IX.01.) 

határozatában döntött arról, hogy módosítja a BKSZ Kft-vel kötött városüzemeltetési 

szerződést. A szerződés módosítás aláírásra került, illetve az ebből adódó 

többletkiadás is kifizetésre került a Kft. részére. 

12.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 300/2016. (IX.01.) 

határozatában döntött, hogy pályázatot nyújt be elektromos töltőállomás kialakítására. 

A pályázat a megadott határidőig benyújtásra került. 

13.) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 301-305/2016. (IX.01.) 

határozataiban döntött ifjúsági díjak adományozásáról. A díjak a Madzagfalvi Napok 

keretében átadásra kerültek. 

 

 

 

Békés, 2016. szeptember. 20. 

 

 

                                                                                                                      Izsó Gábor 

                                                                                                                     polgármester 

                   

                                                                       

                                                                                           


