
Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2015. május 28-i ülésére 
   

1. 2015. április 24-én rendezte a Békés Megyei Rendőrkapitányság Békéscsabán a 

Rendőrség Napját. Az ünnepségen több, szolgálatukat kimagaslóan végző rendőrnek 

adományoztak elismerést. Az ünnepségen díjat adott át Izsó Gábor polgármester. 

2. 2015. április 25-én rendezte meg immár a kilencedik alkalommal a Nefelejcs 

Hagyományőrző és Közhasznú Egyesület Nefelejcs Vigalom elnevezésű 

hagyományőrző, gasztronómiai rendezvényét a Békési Tájházban. A rendezvényt 

Béres Istvánné a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója nyitotta meg. Az 

eseményen részt vett Izsó Gábor polgátmester és több önkormányzati képviselő is. 

3. 2015. április 25-én a tarhosi Szent György-napi rendezvényen, Molnár István 

őstermelő VI. kerület 14. szám alatti libás tanyáján tartott egész napos ünnepséget. A 

rendezvényt Izsó Gábor polgármester megbízásából Deákné Domonkos Julianna az 

Oktatási, Kulturális és Sport bizottság elnöke nyitotta meg. 

4. 2015. április 26-án Gyulán rendezték meg a Békés Megyei Rendőr és Tűzoltó napot, a 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság rendezésében. A rendezvényen Békés Várost Izsó Gábor polgármester 

képviselte. 

5. 2015. április 28-án a polgármester köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Kádas 

Istvánné szépkorút.  

6. 2015. április 29-én a Közép –békési Centrum településeinek polgármesterei – Dr. 

Görgényi Ernő, Szarvas Péter, Izsó Gábor - tartottak informális megbeszélést induló 

pályázati projektekről. 

7. 2015. április 29-én S. Turcsányi Ildikó főmuzeológus nyitotta meg a Városháza 

emeletén a „Kendőben felejtett lehelet” című fotókiállítását. A kiállítás kurátora 

Nagyváradi-Domokos Anikó néprajzos muzeológus volt. 

8. 2015. április 30-án Közgyűlését tartotta a Szociális Szövetkezet Izsó Gábor elnök 

vezetésével. Pályázati projekt és tagfelvétel szerepeltek a napirenden. 

9. 2015. április 30-án tartották a Béthel Alapítvány 2013.08.01. és 2015.04.30. közötti 

időszakban megvalósuló program projektzáró rendezvényét. A projektzáró 

rendezvényen Izsó Gábor polgármester mondott köszöntőt. 

10. 2015. május 1-én Izsó Gábor polgármester részt vett a Nyugdíjasok Érdekvédelmi 

Egyesületének ebédjén. 

11. 2015. május 2-án a polgármester részt vett és beszédet mondott a Tisza Kálmán 

Közoktatási Intézmény békési egységének ballagási ünnepségén. 

12. 2015. május 2-án a polgármester részt vett és beszédet mondott a Szegedi Kis István 

Református Gimnázium ballagási ünnepségén.  

13. 2015. május 5-én Izsó Gábor polgármester részt vett Békéscsabán a Csabagyöngye 

Kulturális Központban Szent Flórián tiszteletére megrendezett Tűzoltók Napi 

rendezvényén és állománygyűlésén, ahol elismerést adott át Farkas Jánosnak a békési 

Önkormányzati tűzoltóság tűzoltójának. 



 

14. 2015. május 7-én Tata város Önkormányzati Hivatalában a Kerékpáros Települések 

Országos Szövetségének (KETOSZ) éves közgyűlésén vett részt a polgármester és 

Földesi Boglárka a polgármesteri hivatal dolgozója. A tisztségviselői választáson Izsó 

Gábor Békés város polgármestere ismételten elnökként megválasztásra került, a 

korábbi elnökségi tagokkal Szarvas és Tata településekkel egyetemben. 

15. 2015. május 8-án került sor a Békés Megyei Önkormányzat Gyulai úti épületében a 

Békés Megyei Önkormányzat és a megyei Tourinform által a megyében működő 

települési értéktárak tevékenységének népszerűsítése, az értékgyűjtéshez kapcsolódás 

elősegítése és a nemzeti értékek megismertetése céljából létrehozott állandó Értékpont 

ünnepélyes keretek közötti megnyitójára, amelyen városunkat Izsó Gábor 

polgármester képviselte. 

16. 2015. május 9-én délelőtt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében tartottak 

Roma Sportnapot a békési sportpályán. A rendezvényt Izsó Gábor polgármester 

nyitotta meg.  

17. 2015.május 9-én délután a Surman Box Club és a Lauri Box promotion amatőr és 

profi ökölvívó mérkőzéseket rendezett a Szegedi Kis István Református Gimnázium, 

Ált. Isk., Óvoda és Kollégium Szántó Albert u. 3 sz. alatt található tagintézményének 

torna termében. A Surman Box Club a rendezvény teljes bevételét Haczk Lídia 

gyógykezeléseinek támogatására ajánlja fel. A rendezvényen részt vett Izsó Gábor 

polgármester, Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport bizottság 

elnöke és Mucsi András az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság 

elnöke. 

18. 2015.05.11-én tartotta közgyűlését a Békési Polgármesteri Hivatal kistermében a 

Megújuló Tarhosért Alapítvány. Az ülésen beszámoló hangzott el az elmúlt időszak 

történéseiről, valamint a felügyelő bizottság jelentése a 2014-es pénzügyi 

beszámolóról és előterjesztésre kerültek a Megújuló Tarhosért 2015-ös költségvetése 

és tervei is. Az önkormányzatot Izsó Gábor polgármester képviselte.  

19. 2015.05.12-én Honvédelmi felkészítő napot tartottak Békéscsabán, ahol a 

közigazgatás és a védelmi igazgatás összefüggései, a polgármester feladatai rendkívüli 

jogrend bevezetése esetén témák voltak napirenden. A következő feladat a 

meghagyásra kerülő munkakörök és névjegyzék elkészítése a Megyei Védelmi 

Bizottság közreműködésével. Az önkormányzatot Izsó Gábor polgármester és Csarnai 

Mihály a hivatal dolgozója képviselte.  

20. 2015.05.12-én rendezték meg a „KÉSZ” díj tízedik átadási ünnepségét. A tízedik 

alkalommal kiosztott díjat Horváth Hajnalka alkotóművész kapta. Az ünnepség 

házigazdája dr. Pálmai Tamás alpolgármester volt, az eseményen részt vett Izsó Gábor 

polgármester is. 

21. 2015.05.13-án tartották a Hétkrajcár Egyesület elnökségi ülését, valamint tisztújító 

közgyűlését, melynek levezető elnöke Izsó Gábor polgármester volt. A tisztújító 

közgyűlésen az egyesületi tagok új elnököt választottak Nagyné Hidvégi Mária 

személyében. 

22. 2015.05.14-én a Duna Word televízió filmet forgatott Sebestyénné Farkas Ilona és 

Sebestyén Márta közreműködésével Békésen és Tarhoson a Szerelmes Földrajz színes, 

magyar ismeretterjesztő filmsorozat számára. A neves vendégeket a Városházán 

fogadta és a forgatásra elkísérte Izsó Gábor polgármester. 

23. 2015. 05.14-én a Békés Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának Partnerségi ülését, majd azt követően Lakossági 

Fórumot. Az ülésen részt vett Békés Város jegyzője és a munkacsoport tagjai. 



24. 2015. május14-én Békéscsabán tartották a BÉKÉS AIRPORT Repülőtér Működtető 

Fejlesztő Kft. taggyűlését. Az ülésen elfogadták a Kft. 2014. évi beszámolóját és 

intézkedési tervet állapítottak meg a Kft. saját tőke, jegyzett tőke arányának 

rendezésére. A taggyűlésen Zámbó András önkormányzati tanácsadó képviselte az 

önkormányzatot. 

25. 2015. 05.15-én a polgármester előtt letették esküjüket megválasztott bírósági ülnökök. 

26. 2015.05.18-án a Városháza Kistermében tartották a BKSZ plusz taggyűlését Újkígyós, 

Csabaszabadi és Békés polgármestereinek részvételével. 

27. 2015. 05.18-án a Békés-Dánfoki gasztro-komplexumban Izsó Gábor polgármester a 

Körösök Völgye Fesztivál beharangozására sajtótájékoztatót adott. 

28. A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója alapján, az alábbi 

munkálatokat végezte el a Közmunkaprogram keretében:  

Fáy u. háromsoros járda átrakása, monolitjárda helyett járdalap lerakása. Kürt u. 

monolitjárda helyett járdalapok lerakása. Járdaátrakás a Mátyás K. , Hunyadi, Teleki, 

Jókai, Csabai utcákban. Dánfokon közútra belógó fák kivágása, gallyazás. 

Városban buszmegállók, kerékpárutak takarítása, főutak mentén  padkázás, illegális 

szemétszedés a város egész területén. Sebők kertben és Malomasszony kertben 

földutak rendbetétele.



 

 

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. május 31-i 

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

csatornahálózat rekonstrukció részen megtörtént, a vízjogi üzemeltetési engedélyt megkaptuk. 

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-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 támogatói okiratot 2015. május 12-én megkaptuk. A beruházás befejezése 2015. 

augusztus 31-ig várható. 

5. 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 megküldtük a minisztérium részére. 

6. 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. 

7. A Belügyminisztérium második körben támogatta a közbiztonság növelését célzó 

önkormányzati fejlesztések támogatására benyújtott pályázatunkat. 8 db kamera telepítésére 

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, 

a projekt befejezése 2015. júniusában várható. 

10. Békés Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, 

Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által meghirdetett „ A nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és 

gondozásának támogatására” című pályázati felhívásra. 2015. április 30-i keltezéssel kaptuk 

meg a támogatási döntésről szóló értesítést. A pályázott teljes összeget jóváhagyták, azaz 

1.999.600 Ft-ot. 

30 napon belül kell megkötni a szerződést. A nyert összeget az Önkormányzat a Békés-tarhosi 

Zenei Napok népszerűsítésére fordítja. 

 

 

 

 

 

 

Békés, 2015. május 20.  

 

 

 

 

  Izsó Gábor  

 polgármester 


