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ELŐTERJESZTÉS 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. június 25-én tartandó ülésére. 

 
Tárgy: Körösladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott lejárt határidejű 
 határozatokról szóló jelentés. 
 
Előkészítő: Ilyés Lajos jegyző 
 
Előterjesztő: Kardos Károly polgármester 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az alábbiak szerint terjesztem a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
30/2014.(III.05.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, 
hogy vizsgáltassák meg, hogy az Akácfa, Kiss János és Béke utcák esetében az útépítés és 
csapadékvíz elvezetés érdekében milyen műszaki beavatkozás szükséges, és erről tájékoztassák 
a Képviselő-testületet. 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 
 Ilyés Lajos jegyző 

 
Jelentés: A mai ülésen kérjük a határidő hosszabbítását. 
 
50/2014.(IV.17). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
körösladányi sporttelepen az élőfüves nagypálya köré  egy 500 méter hosszúságú, és 3 méter 
szélességű futópálya elkészítésére, és a kosárlabda pálya felújítására kérjen árajánlatot. A 
költséget az élőfüves nagypálya felújítása során megmaradó önerő rész fedezi. 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős:  Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A pálya nagysága miatt nem fér el az ingatlanon a futópálya az elképzeltek 

szerint, így nem hajtható végre a határozat. 
 
68/2014.(IV.29). sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, vizsgáltassa 
meg, hogy mennyi többlet villamos energia szükséges a leendő sportcsarnokhoz, ennek 
kivitelezéséhez kérjen árajánlatot a DÉMÁSZ-tól, és tájékoztassa a Képviselő-testületet az 
eredményről. 
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Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A felmérés megtörtént az EDF Démász Zrt-től várjuk az ajánlatot. 
 
69/2014.(IV.29). sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Optimális 
Biztosítási Portfólió Kft. (1181. Budapest, Üllői út 395.) javaslata alapján az Önkormányzat a 
vagyonbiztosítását a GENERALI Biztosító Zrt-vel köti meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés megkötése ügyében járjon el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A szerződés megkötésre került. 
 
70/2014.(IV.29). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a XVIX. Körösladányi Napok 
vendéglátására kiírt pályázatra a Cosmetic & Nails Kft. Körösladány, Wenckheim u. 2/2. sz. 
alatti vállalkozás ajánlatát fogadja el 3 évre. A vállalkozó a Körösladányi Napok 
rendezvényére 650.000.-Ft/év összeget, a Sörkert büfé üzemeltetésére – május 1-től  
szeptember 30.-ig – 130.000.- Ft/év+ÁFA összeget biztosít. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződés részleteit 
egyeztesse, kérjen garanciákat arra, hogy indokolatlanul nem emel árat, illetve tartsa be 3 évre 
azokat a feltételeket, melyeket ez évben vállal, illetve ezen egyesség létrejöttével a szerződést 
kösse meg. 
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A szerződés megkötésre került. 
 
78/2014.(V.28). sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Körösladányi 
Pedagógiai Szakszolgálatnak felajánlja telephelynek a Körösladány Árpád u. 5. sz. alatti volt 
Családsegítő Központ  épületét. Az épületet 2014. augusztus 1-től biztosítja a működéshez.  
Felkéri a polgármestert, hogy az épület átadásáról a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  
kinevezett főigazgatójával tárgyaljon. 
Határidő: 2014.  június 15. 
Felelős : Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: Június végén vagy július elején közös helyszíni bejárást követően dönt a 

Főigazgató az épület átvételéről. 
 

79/2014.(V.28). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Korm.rendelet 22.§(1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról úgy 
rendelkezik, hogy a Körösladány Város Önkormányzat fenntartásában lévő, és az Általános 
Művelődési Központ intézményegységeként működő óvoda, kötelező felvételt biztosító 
körzethatára megegyezik a település közigazgatási határával. Körösladány Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy jelen határozat 1.) pontja 
szerinti képviselő-testületi döntést, valamint a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 
rendelkező 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 22. §.(2) bekezdésében szereplő adatokat 
rögzítse a köznevelés információs rendszerében. 
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 Felelős: Ilyés Lajos jegyző 
 Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 
Jelentés: A rögzítés megtörtént. 
 

82/2014.(V.28). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzata az OVI-FOCI Közhasznú Alapítványhoz benyújtott ” 
Körösladányi ovi foci pálya kiépítése, eszközbeszerzéssel és képzéssel” című pályázatot 
megnyerte. 
Az önkormányzat a program megvalósításához az Alapítványon keresztül 2.800.000.- Ft bruttó 
összegű önrészt biztosít. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az önerő átutalásáról gondoskodjon. 
Határidő: 2014. június 15. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A szerződés aláírásra került, az önerő átutalására addig nincs szükség míg az 

alapítvány a szükséges TAO forrást nem biztosítja. 
 

83/2014.(V.28). sz. Képviselő-testületi határozat 
 

Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alapvető jogok biztosának a 
Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona működésnek vizsgálatáról szóló 
jelentést elfogadja. 
A képviselő-testület a jövőben saját költségvetéséből illetve pályázatok segítségével biztosítani 
kívánja az ellenőrzési jegyzőkönyvben megállapított hiányosságok, megoldását. 
A Képviselő-testület megbízza Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Alapvető Jogok 
Biztosát. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A tájékoztatás megtörtént. 
 
86/2014.(V.28).sz. Képviselő-testületi határozat 

 
Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Plesovszkiné Szeljak Mária Szarvas, 
Jókai u. 34. sz. alatti lakos fellebbezését Szeljak János köztemetési költségének megtérítése 
ügyében elutasítja.71.000.- Ft köztemetési költség megtérítésére kötelezi. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az ügyfelet. 
Határidő: 2014.június 15. 
Felelős: Kardos Károly polgármester 

 
Jelentés: A határozatot megküldtük az ügyfélnek. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról szóló jelentést tudomásul veszi. 

 
Körösladány, 2014. június 17. 
 
 
 
               Kardos Károly 
                polgármester 


