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Sorszám: I/1. 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2015. december 2-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 2015. október 1-i és az 

október 29-i ülésén elfogadott határozatok és rendeletek végrehajtásáról. 

 

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 287/2015. (VI. 25.) számú 

határozatával jóváhagyta a 2015. II. félévi munkatervét. A munkatervben szerepelt, 

hogy a Képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalja meg „A közterület-használatról 

szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával” kapcsolatos 

előterjesztést. A rendelet felülvizsgálata több területen is szükséges – amely 

előkészítése hosszabb időt igényel -, ezért a rendelet-tervezet egy későbbi ülésre kerül 

beterjesztésre a T. Képviselő-testület elé. 

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 397/2015. (X. 01.) számú 

határozatával döntött arról, hogy 2 fő közterület-felügyelői álláshelyet hoz létre 2016. 

március 1-i hatállyal a Polgármesteri Hivatal állományában, melynek működési 

költségeit a 2016-os költségvetésben biztosítja. A Képviselő-testület felkérte a jegyzőt, 

hogy a közterület felügyelet létrehozásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Tekintettel arra, hogy az egyeztetések még folynak, továbbá a szabályzatok és a 

rendelet előkészítése még folyamatban van, az előterjesztés a januári soros képviselő-

testületi ülésre kerül beterjesztésre. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 419/2015. (X. 29.) számú 

határozatával tudomásul vette Varga Emília nem képviselő oktatási, kulturális és sport 

bizottsági tag lemondását 2015. október 01-i hatállyal, helyére Csurka Pétert (5630 

Békés, Zöldfa utca 15. szám alatti lakos) választotta meg 2015. november 01-jétől a 

jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának hátralévő idejére az Oktatási, Kulturális 

és Sport Bizottság nem képviselő tagjának. Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) 

önkormányzati rendelet 2. Függelékének 3. pontjában Varga Emília neve 2015. 

november 01-jei hatállyal Csurka Péter nevére módosításra került. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 421/2015. (X. 29.) számú 

határozatával tudomásul vette Ásós Géza nem képviselő pénzügyi bizottsági tag 

lemondását 2015. október 19-i hatállyal, helyére Hévízi Andrást (5630 Békés, Szamos 

utca 1. szám alatti lakos) választotta meg 2015. november 01-jétől a jelenlegi 

Képviselő-testület megbízatásának hátralévő idejére a Pénzügyi Bizottság nem 

képviselő tagjának. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet 2. 

Függelékének 3. pontjában Ásós Géza neve 2015. november 01-jei hatállyal Hévízi 

András nevére módosításra került. 
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5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 423/2015. (X. 29.) számú 

határozatával az Mötv. 58. § (2) bekezdése alapján Hévízi András nem képviselő 

bizottsági tag helyére Kis-Kovács Károlyt választotta meg 2015. november 01-jétől a 

jelenlegi Képviselő-testület megbízatásának hátralévő idejére az Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagjának. Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelet 2. Függelékének 3. pontjában Hévízi András 

neve 2015. november 01-jei hatállyal Kis-Kovács Károly nevére módosításra került. 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 43/2015. (XI. 02.) önkormányzati 

rendelettel módosította a mezei őrszolgálatról szóló 5/2007. (II. 23.) önkormányzati 

rendeletet. A rendelet 2015. november 2. napján kihirdetésre került. Hatályos 2015. 

november 3. napjától. 

 

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 44/2015. (XI. 02.) önkormányzati 

rendelettel módosította a közterületek, településrészek elnevezéséről, azok jelöléséről, 

a házszámozás rendjéről, valamint a művészeti alkotások közterületi elhelyezéséről 

szóló 10/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 2015. november 2. 

napján kihirdetésre került. Hatályos 2015. november 3. napjától. 

 

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta Békés Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 45/2015. (XI. 02.) 

önkormányzati rendeletét. A rendelet 2015. november 2. napján kihirdetésre került. 

Hatályos 2016. január 1. napjától. 

 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2015. (XI. 02.) önkormányzati 

rendelettel módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról 

szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 2015. november 2. napján 

kihirdetésre került. Hatályos 2015. november 3. napjától. 

 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 427/2015. (X. 29.) számú 

határozatával felhatalmazta polgármesterét - a Békés Megyei Kormányhivatallal 2013. 

január 31. napján megkötött - üzemeltetési megállapodás közös megegyezéssel történő 

megszüntetésének, továbbá - a Békés Megyei Kormányhivatallal 2012. október 30. 

napján megkötött - a Járási hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás 

módosításának az aláírására, valamint az egyéb szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. Az üzemeltetési megállapodást megszüntető okirat és a megállapodás 

módosítása aláírásra került.  

 

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 428/2015. (X. 29.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy Békés város Önkormányzatánál és az intézményekben 

ténylegesen foglalkoztatott 221 fő munkavállaló számára egyszeri bruttó 50.000 Ft 

bérkiegészítés kifizetését biztosítja 2015. november 30-ig. A kifizetés a munkavállalók 

részére megtörtént. 

12. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 429/2015. (X. 29.) számú 

határozatával hozzájárult az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában - 

személyes feladat-ellátási kötelezettség változása miatt - a feladat-ellátási szerződés 

módosításához. A feladat-ellátási szerződést módosító okirat aláírásra került. 
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13. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 430/2015. (X. 29.) számú 

határozatával jóváhagyta a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati 

Társulással (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) a 2014-2020-as programozási 

időszak pályázatainak megvalósításában történő együttműködésről szóló 

megállapodást. Az együttműködési megállapodás aláírásra került.  

14. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 431/2015. (X. 29.) számú 

határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 

Békés, Petőfi u. 15. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 795 helyrajzi 

számú ingatlant, 7.200.000,- Ft azaz hétmillió-kettőszázezer forint forgalmi értéken, 

valamint a Békés, Fáy u. 11. 4/34. szám alatti lakás megnevezésű, 2275/A/34 helyrajzi 

számú, ingatlant, 6.000.000,- Ft, azaz hatmillió forint forgalmi értéken a Békési 

Református Egyházközség részére értékesíti és csereingatlanként elfogadja a Békési 

Református Egyházközség kizárólagos tulajdonát képező, kivett általános iskola 

megnevezésű 3258 helyrajzi számú, természetben a 5630 Békés Csabai u. 42. szám 

alatti ingatlant 8600.000,- Ft, azaz nyolcmillió-hatszázezer forint forgalmi értéken, 

azzal, hogy a fennmaradó vételár különbözetet, 4.600.000,- Ft, azaz négymillió-

hatszázezer forintot az Egyház egy összegben a szerződés aláírásától számított 60 

napon belül megfizeti. A csereszerződés és a szerződéssel kapcsolatos 

jognyilatkozatok aláírásra megküldésre kerültek a Békési Református 

Egyházközségnek. 

15. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 433/2015. (X. 29.) számú 

határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Közép- és 

Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század 

Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első 

Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából meghirdetett, az első 

világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, 

helyreállítására 3.500.000 Ft összköltségben. A pályázat határidőre benyújtásra került 

és a pályázat befogadása megtörtént. 

16. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 435/2015. (X. 29.) számú 

határozatával jóváhagyta Sebestyén-Prorok Tibor 5630 Békés, X. ker. 

Malomasszonykert u. 8579/4. hrsz. alatti lakos kérelmét arra vonatkozóan, hogy a 

Békés, Mátyás király u. 1. sz. alatti ingatlana részére, az Önkormányzat által létesített 

Békés, Róna utcai szennyvízcsatorna hálózatra rácsatlakozzon. A szennyvíz hálózat 

létesítése után fizetendő közművesítési hozzájárulás kapcsán a fizetendő díj mértékét 

60.000,- Ft-ban, azaz hatvanezer forintban állapította meg a Képviselő-testület, 

melynek befizetését 2015. november hónaptól 2017. június hónapig 20 * 3.000,- 

Ft/hó, azaz húszszor háromezer forint/hó részletfizetéssel engedélyezte a kérelmező 

számára. A határozat megküldésre került Sebestyén-Prorok Tibornak. 

17. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 436/2015. (X. 29.) számú 

határozatával döntött arról, hogy Guskáné Kiss Mónika – mint a Békés Városi 

Szociális Szolgáltató Központ szakembere - Békés, Lenkey u.11/1. szám alatti 

lakossal a Békés, Ady E.u.6.A.II.8. szám alatti lakásra 3 évre, határozott időtartamra 

szólóan, ezen belül a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központnál fennálló 

munkaviszonyáig lakásbérleti szerződést köt. A szerződés aláírásra került. 

 

18. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 437/2015. (X. 29.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy a következők szerint kamatmentes kölcsönt nyújt az 

alábbi kérelmezők részére: 
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1.) Győrfi Csaba       700.000,- Ft 

Békés, Szélmalom u.1/3. 

2.) Antóniné Ásós Tünde      700.000,- Ft 

Békés, Bihari u.16. 

3.)Tóth-Rostás Zita       700.000,- Ft 

Békés, Kossuth u. 2/A. I/6. 

A kölcsönszerződések aláírásra kerültek.       

 

  

Békés, 2015. november 25. 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               polgármester 


