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Sorszám: I/1. 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

Békés Város Képviselő-testülete 2015. október 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 a 2015. augusztus 27-i, 

szeptember 22-i és az október 1-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 az októberi ülésén tárgyalja meg „Békés Város 

Önkormányzata 2016. évi költségvetési koncepciójával” kapcsolatos előterjesztést. Az 

Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és közüzemi 

szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi 

XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése. A módosítás értelmében az 

önkormányzatoknak nem szükséges megalkotniuk a következő évre vonatkozó 

költségvetési koncepciót, ezért Békés Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési 

koncepciója nem kerül beterjesztésre a későbbiekben sem a Képviselő-testület elé. 

2. 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 az októberi ülésén tárgyalja meg az „Üzletek bérleti díjának 

felülvizsgálatával” kapcsolatos előterjesztést. Az előterjesztést a Képviselő-testület 

már 2015. első félévében megtárgyalta, ezért nem kerül ismételten beterjesztésre az 

októberi testületi ülésre. 

3. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 332/2015. (VIII. 27.) számú 

határozatával döntött arról, hogy a közelmúltban Magyarittabén ellopott Kossuth 

szobor helyreállításához és környezetének rendezéséhez 200.000,- Ft, azaz 

kettőszázezer forint pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás átutalásra került. 

4. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 335/2015. (VIII. 27.) számú 

határozatával elfogadta a Belügyminisztérium által megküldött tájékoztatót – a Nemzeti 

Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

vételéről - és felkérte polgármesterét, hogy keresse meg a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-t 

annak érdekében, hogy adjon tájékoztatást a Békés város közigazgatási területén 

található ingatlanok elhelyezkedéséről és azok műszaki állapotáról azzal, hogy a 

tájékoztatóról az októberi soros képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A 

Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a tájékoztatót még nem küldte meg, így az előterjesztés a 

beszámoló megérkezését követő soros ülésre kerül majd beterjesztésre a Képviselő-

testület elé. 

5. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 363/2015. (IX. 22.) számú 

határozatával döntött arról, hogy Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 

Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2015-4.10.0/U kódszámú felhívásra 

„Békési uszoda energetikai korszerűsítése” címmel és felhatalmazta polgármesterét, 
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hogy a KEOP-2015-4.10.0/U pályázati dokumentáció összeállítását kezdje meg, a 

pályázat megvalósítási dokumentációját nyújtsa be és a benyújtáshoz szükséges 

jognyilatkozatokat tegye meg. A megvalósíthatósági dokumentáció határidőre 

benyújtásra került. 

6. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 364/2015. (IX. 22.) számú 

határozatával igazolta, hogy - az Önkormányzatok és társulásaik európai uniós 

fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására a KEOP-5.5.0/A/12-

2013-0024. azonosító számú fejlesztéshez - a BM EU önerő alapból igényelt 

támogatás 21.788.773,-Ft-hoz a szükséges önerőt, azaz 21.788.773,- Ft-ot Békés 

Város Önkormányzata biztosítja. A határozat határidőre megküldésre került a Magyar 

Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságának. 

7. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 366/2015. (IX. 22.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 

6859/2/A/43 hrsz-ú, természetben az 5630 Békés, Rákóczi u. 3. szám alatti (26 m
2
) 

alatti irodahelyiséget határozott időre, 2015. október 1. napjától - 2018. szeptember 

30. napjáig, a határozott időtartamon belül Dr. Szakács László országgyűlési képviselő 

képviselői megbízatásának időtartamára bérbe adja az Országgyűlés Hivatala (1054. 

Budapest, Széchenyi rkp. 19. adószám: 15300014-2-41) részére. Az irodabérleti 

szerződés aláírásra került. 

8. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 371/2015. (IX. 22.) számú 

határozatával Szeverényi Barnabás 5630 Békés, Kasza utca 4. szám alatti lakost a 

Békési Járásbíróság pedagógus ülnökévé választotta. A megbízólevél 2015. 

szeptember 30-án átadásra került a megválasztott pedagógus ülnök részére. 

9. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 372/2015. (IX. 22.) számú 

határozatával döntött arról, hogy Dr. Füvesi Gábor 5931 Nagyszénás, Damjanich 

János utca 85. szám alatti lakost a Békési Járásbíróság ülnökévé nem választja meg. A 

határozat kivonat megküldésre került a jelöltnek. 

10. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 373/2015. (IX. 22.) számú 

határozatával Kis Gábor Jánosné 5630 Békés, Körös utca 15. szám alatti lakost a 

Békési Járásbíróság ülnökévé választotta. A megbízólevél 2015. szeptember 30-án 

átadásra került a megválasztott bírósági ülnök részére. 

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 374/2015. (IX. 22.) számú 

határozatával döntött arról, hogy Samu Istvánné 5630 Békés, Fáy András utca 8. B. 

fsz. 2. szám alatti lakost a Békési Járásbíróság ülnökévé nem választja meg. A 

határozat kivonat megküldésre került a jelöltnek. 

12. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 41/2015. (IX. 25.) önkormányzati 

rendelettel módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2014. (III. 28.) önkormányzati 

rendeletet. A rendelet 2015. szeptember 25. napján kihirdetésre került. Hatályos 2015. 

október 1. napjától. 

13. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 394/2015. (X. 01.) számú 

határozatával hozzájárult, hogy Dr. Gulyás Zsuzsanna, a Békési Gyógyászati Központ 

és Gyógyfürdő igazgatói megbízását a dolgozó kérésére közös megegyezéssel 2015. 

december 31. napjával megszünteti és döntött arról, hogy meghirdeti az igazgatói 

álláshelyet 2016. január 1. - 2020. december 31. közötti 5 év határozott időre. A 

pályázati kiírás közzétételre került. 
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14. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 395/2015. (X. 01.) számú 

határozatával megállapította a Békés, Petőfi u. 15. szám alatti ingatlan forgalmi értékét 

7.200.000,- Ft-ban és a Békés, Fáy u. 11. 4/34. szám alatti ingatlan forgalmi értékét 

6.000.000,- Ft-ban és döntött arról, hogy csereingatlanként elfogadja a Békési 

Református Egyházközség kizárólagos tulajdonát képező, kivett általános iskola 

megnevezésű 3258 helyrajzi számú, Csabai u. 42. sz. alatti forgalomképes ingatlant 

8.600.000,- Ft forgalmi értéken azzal a feltétellel, hogy a Csabai u. 42. szám alatti 

ingatlanban lévő lakások felújítását elvégzi, hogy azok beköltözhető állapotban 

kerüljenek átadásra. A határozat kivonat megküldésre került a Békési Református 

Egyházközségnek. 

15. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 42/2015. (X. 05.) önkormányzati 

rendelettel módosította az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

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

önkormányzati rendeletet. A rendelet 2015. október 5. napján kihirdetésre került. 

Hatályos 2015. október 6. napjától. 

16. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 402/2015. (X. 01.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy a Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 

ingyenesen használatba adja a tulajdonát képező Békés, belterület 812 hrsz-ú, 

természetben Békés, Petőfi u. 35. szám alatt található ingatlant 2015. október 1. 

napjától, az ingatlan Önkormányzat által történő értékesítése időpontjáig, illetve az 

ingatlan más célú hasznosításáról szóló döntésének időpontjáig tartó időtartamra, de 

legfeljebb 6 hónapra- 2016. március 31. napjáig. A használati szerződés aláírásra 

került. 

17. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 405/2015. (X. 01.) számú 

határozatával jóváhagyta Forrás Zoltán 5630 Békés, Gagarin u. 2. sz. alatti lakos 

kérelmét arra vonatkozóan, hogy a Békés, Hunyadi tér 11. sz. alatti ingatlana részére, 

az Önkormányzat által létesített Békés, Deák utcai szennyvízcsatorna hálózatra való 

rácsatlakozásra. 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. október 

hónaptól 2016. március hónapig 6 * 10.000,- Ft/hó, azaz hatszor tízezer forint/hó 

részletfizetéssel engedélyezte a kérelmező számára. A határozat megküldésre került 

Forrás Zoltánnak. 

18. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 406/2015. (X. 01.) számú 

határozatával jóváhagyta, hogy 250.000,- Ft kamatmentes kölcsönt nyújt Kis Gábor 

5630 Békés, Maróköz utca 2. szám alatti kérelmező részére és 700.000,- Ft 

kamatmentes kölcsönt nyújt Váradi József Dániel 5630 Békés, Hajnal utca 49. szám 

alatti kérelmező részére. A kölcsönszerződések aláírásra kerültek.   

     

Békés, 2015. október 21. 

                                                                                                 

                                                                                                                 Izsó Gábor 

                                                                                                               polgármester 


