Sorszám: I.

Tájékoztató
a Képviselő-testület két ülése között történt
eseményekről, értekezletekről
Békés Város Képviselő-testületének
2015. február 23-i ülésére
1. 2015. január 28-án köszöntötte otthonukban Kiszely Menyhértné és Czinner
Károlyné 90 éves szépkorúakat Izsó Gábor polgármester.
2. 2015. január 30-án tartotta soros ülését a Helyi Védelmi Bizottság, az
önkormányzatot Izsó Gábor polgármester megbízásából Csarnai Mihály közbiztonsági
referens képviselte.
3. 2015. január 30-án a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkársága egyeztető megbeszélését tartott Budapesten az országos hajléktalan
közfoglalkoztatási program indításával kapcsolatosan. Az önkormányzatot Izsó Gábor
polgármester megbízásából Kádasné Öreg Julianna igazgató és Ilyés Péter ügyvezető
képviselték.
4. 2015. január 30-án ünnepélyes keretek között adták át városunk második sókabinját a
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Újvárosi Tagóvodában. A kabin létrehozását
alapítványi forrásból fedezték. Támogató volt többek között Balázs László, a kerület
önkormányzati képviselője, a pénzügyi bizottság elnöke. Az eseményen jelen volt
Deákné Domonkos Julianna önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és sport
bizottság elnöke is.
5. 2015. január 31-én a Békés Városi Sportcsarnokban rendezte meg a Keresztény
Értelmiségiek Szövetségének Békési Szervezete tizenharmadik jótékonysági bálját. Az
eseményen városunkat Izsó Gábor polgármester, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester –
egyben házigazda – és Tárnok Lászlóné jegyző képviselték. Rajtuk kívül több
önkormányzati képviselő is jelen volt az eseményen.
6. 2015. február 4-én rendezték meg a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tornatermében a Játékos sportverseny megyei fordulóját. A
rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. Az eseményen jelen volt Deákné
Domonkos Julianna – egyben házigazda - önkormányzati képviselő, az oktatási,
kulturális és sport bizottság elnöke.
7. 2015. február 4-én tartotta a polgármesteri hivatal kistanácskozó termében a Békési
Fürdőért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi ülését. Az ülésen Békés Város
Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte.
8. 2015. február 6-án került megrendezésre IV. Füzesgyarmati Gazda – és
Vállalkozónapok, Vidékfejlesztési Konferenciára füzesgyarmati Hotel Gara
Szállodában. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester.
9. 2015. február 6-án tartotta a Belencéres Néptáncegyüttesért Egyesület évi rendes
közgyűlését. Izsó Gábor polgármester megbízásából az ülésen Mucsi András
önkormányzati képviselő, kulturális tanácsnok vett részt.
10. 2015. február 6-án tartotta a Szegedi Kis István Református Gimnázium Gombavató
ünnepségét a kulturális központban. Az ünnepségen részt vett Izsó Gábor
polgármester.

11. 2015. február 6-án tartotta a Mezőberényi Református Egyházközség jótékonysági
bálját a Berény Szállóban. Az eseményen részt vett Dr. Pálmai Tamás alpolgármester.
12. 2015. február 7-án rendezte meg a Békési Kertbarát Kör évzáró rendezvényét a
Dübögő Étterembe. Az eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester.
13. 2015. február 7-én rendezték meg a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ
szervezésében a helyi mestersége és bemutatóval egybekötött Farsangi Forgatagot az
intézmény aulájában. Az eseményt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.
14. 2015. február 9-én ünnepélyes keretek között adták át Kondoroson a Békés Megyei
Hírlap által életre hívott „Év sportolója és év embere” elismerés díjait. Az eseményen
békési sportolók és személyek is kitüntetésben részsültek. Így a Békési TE
asztalitenisz szakosztályának extraligás férfi csapata az „Év sportolója” csapat
kategóriájának 3. helyezettje lett, az „Év fiú utánpótlás” versenyzője díjat Laczó
Dániel a Békési Kajak-kenu Club ifjúsági kenu világbajnoka kapta meg míg az „Év
embere” kategóriában 3. helyezett a békési Csordás Ákos lett. A díjátadáson jelen volt
Izsó Gábor polgármester és Kálmán Tibor sportreferens.
15. 2015. február 11-én tartotta a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
évértékelő értekezletét a Békés Megyei Kormányhivatal földszinti tanácstermében. Az
ülésen részt vett 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 átadásátvétel 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. 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 megtörtént, forráshiány miatt nem kaptunk támogatást.
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 csomag benyújtásra került.
12. Az Államreform Operatív Program keretében „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című ÁROP1.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. A támogatási szerződést megkötöttük, a
támogatási részt átutalták.
Békés, 2015. február 13.

Izsó Gábor
polgármester

