
Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2015. február 2-i ülésére 

 
1. 2014. december 4 -7. között Izsó Gábor polgármester vezette azt a békési delegációt, 

amely részt vett testvértelepülésünk, a romániai Gyergyószentmiklós nagy év végi 

fesztiválján,a Szent Miklós Napokon. Az ennek keretében megtartott dísztanácsülésen 

a gyergyószentmiklósi önkormányzat Izsó Gábornak Mecénás-díjat adományozott. A 

delegáció tagjai voltak még Deákné Domonkos Julianna önkormányzati képviselő az 

oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke, Mucsi András önkormányzati képviselő, 

kulturális tanácsnok és Váczi Julianna a Békési Polgármesteri Hivatal Gazdasági 

Osztály vezetője.  

2. 2014. december 4-én tartotta az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet 

év végi ebéddel összekötött szakorvosi munkaértekezletét a Bagoly Vendéglőben. Az 

eseményen Izsó Gábor polgármester megbízásából jelen volt Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester.  

3. 2014. december 9-én tartotta a Bekési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész 

Központi óvodája a nemzeti tehetségpont táblaavató ünnepségét. Az eseményen jelen 

volt Izsó Gábor polgármester.   

4. 2014. december 9-én köszöntötte Makovei Jánosnét 95 éves szépkorút Izsó Gábor 

polgármester.  

5. 2014. december 12-én tartotta taggyűlését a Békés Airport Kft. Az önkormányzat 

képviseletében részt vett Izsó Gábor polgármester.  

6. 2014. december 12-én tartotta a Békési Kistérségi Társulás „Boundless World 

Határtalan Világ” HURO/1101/002/1.2.1. azonosítójú projektjének a  záró 

rendezvényét. A határon átnyúló pályázattal Békés és Hajdú-Bihar megyében 78, a 

romániai Bihor megyében 26 kilométer szélessávú üvegszálas optikai hálózat épült az 

elmúlt időben. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester, a kistérségi társulás 

elnöke. 

7. 2014. december 12-én tartotta a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület a „Körösök vízi túraútvonalainak infrastrukturális fejlesztése” című 

LEADER – Térségek közötti együttműködési pályázat projektzáró rendezvényét 

Szarvason. Békés Város önkormányzata által megvalósított kishajó kikötőt érintő 

felújítást Izsó Gábor polgármester megbízásából, Kálmán Tibor sportreferens mutatta 

be. 

8. 2014. december 16-án összapparátusi értekezleten köszöntötte a köztisztviselőket és a 

hivatal valamennyi dolgozóját karácsony alkalmából Izsó Gábor polgármester és 

Tárnok Lászlóné jegyző. Az összejövetelen a jegyző értékelte a 2014. évi hivatali 

tevékenységet, majd mindketten megköszönték a dolgozók éves munkáját. 

9. 2014. december 17-én rendezte meg Békés Megyei Önkormányzat ünnepi 

megyegyűlését a Békéscsabai Jókai Színházba. Az ülésen Békés Megyéért kitüntetést 

kapott városunk népi kismesterség oktatója Balog Gáborné.  



Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Mucsi András önkormányzati 

képviselő, kulturális tanácsnok. 

10. 2014. december 17-én került sor a szokásos karácsonyi hangverseny megtartására, 

melynek színhelye ezúttal is a református templom volt. Az ökormányzat nevében 

köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester. Az eseményen jelen volt több 

önkormányzati képviselő is.  

11. 2014. december 18-án karácsonyi ünnepséget tartottak a Hajléktalanok Átmeneti 

Szállóján, melyen városunkat Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző 

képviselte.  

12. 2013. december 18-án a polgármesteri hivatal nagytermében tartotta városunk a 

Szegények Karácsonyát. A szegény sorsú családok köszöntését és megajándékozását 

ezúttal is a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szervezte. Az eseményen részt 

vett Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné városunk jegyzője.  

13. 2014. december 19-án ünnepi műsor keretében mondott köszönetet a Városháza 

Dísztermében Izsó Gábor polgármester mindazoknak az érintetteknek, akik 

hozzájárultak a Hét Krajcár Egyesület hétvégi, gyermekétkeztetési program 2014. évi 

megvalósulásához. Az eseményen részt vett, többek között Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester, Tárnok Lászlóné jegyző és több önkormányzati képviselő. Másnap 

egy nagyszabású, mintegy 400 adagos ételosztással zárult a program a 

Rendezvénytéren felállított sátornál. A polgármesteri hivatal konyháján megfőzött 

babgulyást és lekváros buktát örömmel fogadták a rászoruló gyerekek. 

14. 2015. január 3-án a hagyományokhoz híven megrendezésre került az újévi 

hangverseny. A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 

Központ teltházas koncertjén Izsó Gábor polgármester ünnepi köszöntőt, Dr. Pálmai 

Tamás alpolgármester pedig pohárköszöntőt mondott. Az eseményen jelen volt több 

önkormányzati képviselő is. 

15. 2015. január 6-án rendezte meg Vízkereszti Koncertjét Szeged-Csanád Egyházmegye 

Szegeden. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester és Barkász Sándor 

önkormányzati képviselő. 

16. 2015. január 8-án köszöntötte Domokos Ferencné 95 éves szépkorút Izsó Gábor 

polgármester.  

17. 2015. január 15-én rendezte meg a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár „KönyvTár 

– InfoTár” című pályázatának záró szakmai konferenciáját. Az eseményen Békés 

Város Önkormányzatának a nevében köszöntőt mondott Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester.  

18. 2015. január 16-án idén is Újévi Fogadáson köszöntötte városunk Békés 

legjelentősebb vállalkozásait. Az állófogadással egybekötött eseményen Izsó Gábor 

polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az eseményen jelen volt Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester, Tárnok Lászlóné jegyző és több önkormányzati képviselő is. 

19. 2015. január 16-án került sor Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés j) pontja alapján az önkormányzati képviselők 

képzésére a Békés Megyei Kormányhivatal nagytermében. Az egész napos 

tájékoztatót megelőzően Izsó Gábor polgármester is köszöntötte a Békési Járáshoz 

tartozó települések önkormányzati képviselőit.   

20. 2015. január 21-én került sor a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ „Hajlék a 

Házban” című beruházásnak infrastruktúra átadó rendezvényére melynek otthont a 

polgármesteri hivatal nagyterme biztosított. A megnyitó előtt Izsó Gábor polgármester 

és Dankó Béla országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. A programot Czibere 

Károly a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár nyitotta 

meg.  

http://est.hu/hely/12638/bekes_varosi_kecskemeti_gabor_kulturalis_sport_es_turisztikai_kozpont/szinhaz
http://est.hu/hely/12638/bekes_varosi_kecskemeti_gabor_kulturalis_sport_es_turisztikai_kozpont/szinhaz


Ezt követően Dr. Jelenka Gyöngyi, a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalának vezetője, Kádasné Öreg Julianna igazgatónő és Csökmei László 

építész, a projekt műszaki szakértője tartottak előadást.  

Az eseményen jelen volt Tárnok Lászlóné jegyző, Deákné Domonkos Julianna 

önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és sport bizottság elnöke.  

21. 2015. január 22-én került sor Kállai Júlia festő- és grafikusművész emlékkiállításának 

megnyitójára a Békési Galériában. Az eseményen köszöntőt mondott Izsó Gábor 

polgármester.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról 

 

1. A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú Óvodafejlesztés pályázat nyert, a megvalósítás 

folyamatban van. 45.979.162 forint az összköltség, 100%-os támogatottságú. A pályázatot 

az Eubility Group Kft. és a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Intézménye közösen 

bonyolítja le. Az eszközbeszerzést a Digitális Tananyag Kft. (1158 Budapest, Sztárai 

Mihály tér 10.), a képzést a Topsec Kft. (székhely: 1088 Budapest, Múzeum utca 5. fszt. 

5.) nyerte közbeszerzési eljáráson. A képzések, rendezvények, az eszközök szállításai és 

telepítései befejeződtek. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került.  

2. A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0040 kódszámú „Békés Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” című projekt során a szennyvíztisztító telep kivitelezésére a vállalkozási 

szerződés 2013. április 2-án alá lett aláírva, a munkaterület átadása 2013. április 11-én 

megtörtént. A nyertes Konzorciumot a PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű 

Társaság (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) és az Általános Vállalkozási Műhely 

Korlátolt Felelősségű Társaság (5000 Szolnok, József A. u. 82.) alkotja. A kivitelezési 

költség nettó 411.920.620,-Ft. A vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk, augusztus 28-val 

be lett jelentve a tényleges munkakezdés. 2014. március 5-én megkezdődött a próbaüzem. 

A támogatási szerződésben a fizikai megvalósítás dátuma 2015. február 26-i határidőre 

lett módosítva. A műszaki átadás szeptember 10-én a telepen, szeptember 15-én a 

csatornahálózat rekonstrukció részen megtörtént, a vízjogi üzemeltetési engedély 

módosítása van folyamatban. 

3. A „Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)” című, 

TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra a pályázat 100 %-os támogatással 148.815.090,-

Ft támogatást kapott. Konzorciumi partnerek a Türr István Képző és Kutató Intézet, a 

Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió és a Reményhír Alapítvány. A 

pályázat végrehajtása folyamatban van. 

4. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú kiírásra benyújtott „Energiatakarékos átalakítás 

Békés város intézményeiben” című pályázatunk támogatást kapott, a támogatási szerződés 

megkötésre került. A kivitelező a Békés-Vill Kft. és a Proszerv Kft. konzorciuma. A 

kivitelezés a Polgármesteri Hivatal főépületének kivételével befejeződtek. A kivitelezési 

határidő 2015. május 31. 

5. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Békés város közvilágítási 

hálózatának korszerűsítése” című pályázatunk az eredeti összeggel támogatást nyert. 

Békés város közvilágítás korszerűsítésére 127.395.918 forint összegű támogatást nyert. A 

LED-es lámpákra való átalakítás összköltsége 149.877.551 forint. A műszaki átadás-

átvétel 2014. október 28-án megtörtént. A záró kifizetési kérelem benyújtásra került. 

6. A KEOP-2014-4.10.0/N kódszámmal „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című 

pályázati felhívásra nyújtott be projektelképzelést az önkormányzat. A pályázat 100 %-os 

támogatási intenzitású. Jelen projekt részeként a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola Békés, József Attila u. 12. számú épületén kerül 

elhelyezésre maximum 50 kVA teljesítményű napelemes rendszer. A megpályázott összeg 

bruttó 47 730 609 forint. A támogatói döntést 2015. január 21-én megkaptuk, viszont a 

támogatási összeg 34.495.579,-Ft. Az 500.000,-Ft/kW fajlagos mértéket meghaladó részt 

az önkormányzatnak vállalnia kell. A kivitelezővel való egyeztetés után a szükséges saját 

forrást a Képviselő-testület elé fogjuk tárni. 

7.  A Vizuális Művészetek Kollégiumához benyújtásra került a Jantyik Mátyás 

mellszobrának elkészítése céljával pályázatunk, és 2.000.000,-Ft támogatást kapott. A 

szobor elkészült, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a szobor 

értékelését elvégezte. 



8.  Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján 

pályázatot nyújtottunk be a Békés, Jantyik M. utca 21-25. szám alatti Városi Sportcsarnok 

használati melegvíz-ellátó rendszerének megújuló energiát felhasználó korszerűsítésére 

(napkollektor), a tornaterem öltözői zuhanyzóinak felújítására, energiatakarékos vízvételi 

lehetőség beépítésére, építészeti és kommunikációs akadálymentesítésére. A pályázat 

elbírálása még nem történt meg. 

9.  A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt 2013. évi hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívásra „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

fejlesztéséhez szükséges eszközvásárlás” kiírásra egy Mercedes-Benz Atego 1318 - 

HARD PRESS F 10-I típusú, tömörítős rendszerű hulladékgyűjtő jármű vagy azzal 

egyenértékű paraméterekkel rendelkező célgép beszerzésére pályáztunk. A pályázat nyert, 

a támogatási szerződést megkötöttük, az új szállítójármű 2015. márciusában érkezik. 

10. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 PA16 Városi épített örökség 

megőrzése Kódszám: HU07PA16-A1-2013 felhívásra (Norvég Alap) a Békés, Jantyik 

Mátyás utca 5. sz. ingatlan felújításával nyújtottunk be pályázatot. A felújítási költség 

összesen bruttó 230.000.000,- Ft, a 95%-os mértékű igényelt támogatás bruttó 

218.500.000,- Ft, az 5% saját erő mértéke bruttó 11.500.000,- Ft. A pályázat elbírálása 

még nem történt meg. 

11. Az Államreform Operatív Program keretében „Szervezetfejlesztés konvergencia 

régiókban levő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú pályázati 

felhívásra vonatkozóan pályázatot nyertünk. A pályázat 100 % -os támogatottságú. A 

projekt lezárult, a záró elszámolási csomagot hamarosan benyújtjuk. 

12. Az Államreform Operatív Program keretében „Területi együttműködést segítő 

programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”  című ÁROP-

1.A.3.-2014 kódszámú pályázati felhívásra vonatkozóan pályázatot nyújtottunk be 

21.999.612,-Ft összegben. A partnerek a járás települései. A pályázat 100 %-os 

támogatottságú, az elbírálás folyamatban van. 

13. A Városháza udvari homlokzatának felújítására pályázatunkat benyújtottuk, elbírálása 

még nem történt meg. 

14. A Belügyminisztérium második körben támogatta a közbiztonság növelését célzó 

önkormányzati fejlesztések támogatására benyújtott pályázatunkat. 8 db kamera 

telepítéséra fog sor kerülni ez év végéig. Az összköltség 4.671.319,-Ft, a támogatás 

3.644.969,-Ft, a saját erő mértéke 1.026.350,-Ft. A kamerahelyek: Széchenyi tér-Múzeum 

köz 2 db, Dübögőnél 1 db, Turul patikánál 3 db, Malom-Petőfi u. sarkán 1 db, Királyok 

kapujánál lévő gyalogátkelőhelynél 1 db. 

 

 

Békés, 2015. január 23. 

 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 


