
Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2015. április 29-i ülésére 
   

1. 2015. március 20-án rendezte meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, 

Sport és Turisztikai Központ, Békés Város Önkormányzata és a Szegedi Kis István 

Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium, a Kecskeméti Gábor 

Emlékkonferenciát. A jeles alkalmat Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.  

2. 2015. március 21-én tartotta évnyitó vacsoráját a Békés Megyei Mozgáskorlátozottak 

Egyesületének Békési Helyi Szervezete a Nagyház Pince Borozóban. Az eseményen 

részt vett Izsó Gábor polgármester.  

3. 2015. március 26-án tartotta a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a városi 

Gyermekvédelmi Tanácskozást. Az eseményen Kertész Eszter köztisztviselő vett 

részt. 

4.  2015. március 26-án a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ kápolna terme adott 

otthont a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Békési Szervezete által életre hívott 

SURSUM CORDA-díj átadó ünnepségének. Idén dr. Forvith Erzsébet szemészorvos 

és Nánásiné Szabó Eszter csecsemő- és kisgyermekgondozó vehette át több évtizedes 

munkájukért az elismerő díjat. Az eseményen részt vett Dr. Pálmai Tamás 

alpolgármester, mint házigazda, Izsó Gábor polgármester és több önkormányzati 

képviselő.  

5. 2015. március 27-én mutatta be Szeberényi Barnabás, magyar nyelv és irodalom tanár 

első verseskötetét Hold-keringő címmel. A rendezvényen elsőként Izsó Gábor 

polgármester köszöntötte a művész-tanárt ezt követően Mucsi András, önkormányzati 

képviselő, oktatási tanácsnok beszélgetett az íróval.  

6. 2015. március 29-én rendezte meg a békési Piacfelügyelet Virágvasárnapi Vásárát a 

piacon. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg. 

7. 2015. március 31-én rendezte meg Békés Város Önkormányzata és a Fenntartható 

Térség Alapítvány zártkerti és tanya fejlesztési programokról szakmai konferenciáját a 

kulturális központban. Az eseményt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.  

8. 2015. március 31-én rendezte meg a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola közösségépítő tanácskozását a polgármesteri hivatalban. A délutáni 

tanácskozáson részt vetteket Deákné Domonkos Julianna önkormányzati képviselő, 

igazgató köszöntötte, majd a rendezvényt Izsó Gábor polgármester nyitotta meg.   

9. 2015. április 10-én került sor az Én hangom tehetségkutató műsor döntőjére. Az 

eseményen részt vett Izsó Gábor polgármester, mint a zsűri elnöke. 

10. 2015. április 10-én tartotta a Korona Utcai Óvoda „Nyitni kék” jótékonysági bálját. A 

rendezvényen Békés Város Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester megbízásából 

Mucsi András önkormányzati képviselő, kulturális tanácsnok képviselte. 

 

  



11. 2015. április 11-én a Békési Galéria adott otthont a Nefelejcs-díj átadó ünnepségnek. 

2015-ben sajti Mária Etelka nyugalmazott gyermekkönyvtáros és Szeverényi Barnabás 

tanár vehette át a megtisztelő díjat. Az eseményen jelen volt Izsó Gábor polgármester, 

Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, Deákné Domonkos Julianna önkormányzati 

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

képviselő.  

12. 2015. április 14-én tartotta soron következő tanácskozását Békés Város 

Önkormányzata a város településfejlesztési koncepciójának és integrált 

településfejlesztési stratégiájának partnerségi tervéről. Az ülésen részt vett Izsó Gábor 

polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző és a polgármesteri hivatal osztályvezetői.  

13. 2015. április 14-én került sor Tóth Tamás festő és szobrászművész Szemelvények 

című bemutatkozó kiállításának megnyitójára, a kulturális központ kápolna termében. 

Az eseményen köszöntőt mondott Izsó Gábor polgármester, a rendezvényt Deákné 

Domonkos Julianna önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális és sport bizottság 

elnöke nyitotta meg.  

14. 2015. április 15-én tartotta Békéscsabán a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület az 

elmúlt tíz év fejlesztései, valamint a szervezet egyéb évközi tevékenységei 

eredményeként címadományozási ünnepségét. A Békés Város Önkormányzatát Izsó 

Gábor polgármester megbízásából Balázs Imre a Békés Városi Nyugdíjas Egyesületek 

tagja képviselte.  

15. 2015. április 15-én ünnepi képviselő-testületi ülés keretében kerültek átadásra a 

„Békés Városért”, a „Az Év Békési Sportolója” és a „Civilek a Városért” elismerő 

kitüntetések. Az ünnepség végén Czinanó Malvina diákpolgármester és Kállai Tímea 

diákalpolgármester átvették a „város kulcsát”. A díjátadás előtt Izsó Gábor 

polgármester mondott beszédet.  

16. 2015. április 16-án „Tanuljunk Demokráciát! címmel egy kirándulás keretében, 

diákok ismerkedhettek meg az önkormányzat és a magyar jogalkotás rendszerével. A 

diákokat Izsó Gábor polgármester fogadta és mutatta be nekik az önkormányzat 

működését.   

17. 2015. április 16-án tartotta kihelyezett fogadó óráját Zalai Mihály, Békés Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének az elnöke. A fogadóóra előtt Izsó Gábor 

polgármesterrel egyeztett a megyei pályázati lehetőségekről.  

18. 2015. április 16-án helyi vállalkozók számára tájékozató fórum került megrendezésre 

a polgármesteri hivatal nagytermében. A Miniszterelnökség részéről Tatai Laura 

főosztályvezető-helyettes tartott előadást a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési 

időszakról.  

19. 2015. április 17-én a tartották az „Aranykosár a Gyermekekért” Alapítvány által 

szervezett jótékonysági bálat a Dübögő Étteremben. Békés Város Önkormányzatát 

Izsó Gábor polgármester képviselte.  

20. 2015. április 18-án került megrendezésre a népszerű Tavaszi Nagytakarítási Akció a 

Dánfoki Üdülőközpontban. Az idén kilencedik alkalommal megrendezett és az 

összefogás szimbólumaként életre hívott megmozduláson ebben az évben is több 

százan vettek részt.  

21. 2015. április 21-én került sor a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Rákóczi Utcai 

Bölcsődéjének névadó ünnepségére. Az ünnepségen az önkormányzat nevében képet 

adományozott a „Gólyafészek Bölcsődének” Izsó Gábor polgármester.  

 

 

 

 



22. 2015. április 22-én tartotta a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész Központi 

Óvodája a Föld Napja tiszteletére megrendezett rendezvényét. Az eseményen Békés 

Város Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester megbízásából Deákné Domonkos 

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

képviselte.   

23. 2015. április 22-én tartotta a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleky Úti 

Tagóvodája Közlekedés Napi rendezvényét. Az eseményen Békés Város 

Önkormányzatát Izsó Gábor polgármester képviselte. 

24. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgálattó Kft. beszámolója alapján, márciusban az 

alábbi munkálatokat végezte el a Start közmunkaprogram keretében.   

Járdázás az alábbi utcákban történtek: Attila u., Bercsényi u., Legelő sor, Jókai u., 

Csallóközi, Tavasz u., Kastély zug, Körgát u., Jámbor u., Mátyás Király u., Teleki u., 

Kürt u., Fáy u.,  

Egyéb elvégzett munkák: Kisvasút sor bejáró készítése, Templom köznél és a Csók 

hídnál a lépcsőrész kialakítása a szivattyúhoz, Fáy u. csatorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 elfogadásra és a záró 

helyszíni ellenőrzés lezárásra került. 

5. 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 önkormányzat vállalta, a támogatási szerződés megkötéséhez a dokumentumokat 

megküldtük. 

6.  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, 

az új jármű 2015. márciusában megérkezett, a beszámoló elkészítése van folyamatban. 

 

 

 

 



7. 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. 

8. 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. április 23. 

 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 


