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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2015. augusztusi-27 i ülésére 
 

1. 2015.06.20-án a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar közreműködésével került sor a 

Kecskeméti Gábor Kulturális Sport és Turisztikai Központban a XXXIX. Békés-

tarhosi Zenei Napok nyitóhangversenyére. A hangversenyt Izsó Gábor polgármester 

nyitotta meg, a hangversenyt követő állófogadáson Dr. Pálmai Tamás alpolgármester 

mondott pohárköszöntőt. Az eseményen részt vett Gajda Róbert Békés Megye 

kormánymegbízottja és több önkormányzati képviselő is. 

2. 2015.06.23-án „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei 

2015 elnevezésű országos program helyi kiírására benevezett pályázók kertjeinek 

fotózással egybekötött zsűrizésen vettek részt a település szakemberei. Békés Város 

Önkormányzatának Képviseletében Zámbó András, a projekt helyi koordinátora és 

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

vettek részt. 

3. 2015.06.26-án a 10 éves Belencéres Néptáncegyüttes jubileumi gálaműsort és 

táncházat tartott a Békés Városi Kecskeméti Gábor Sport és Turisztikai Központban. 

A rendezvényen ünnepi köszöntőt mondott Izsó Gábor, Békés város polgármestere, 

valamint részt vett több önkormányzati képviselő is. 

4. 2015. június 27-28-án kilencedik alkalommal került megrendezésre a Körösök menti 

települések polgármestereinek részvételével az „Egy hajóban evezünk” elnevezésű 

vízitúra. A vízitúra Gyula, Békés és Köröstarcsa települések önkormányzatainak 

szervezésében valósult meg. A Körösök menti települések közötti jó kapcsolat 

mélyítését célzó rendezvényen Békéscsaba, Gyula, Köröstarcsa, Körösladány, Doboz 

és Gyomaendrőd polgármesterei, illetve alpolgármesterei képviseltették magukat. 

Békés város képviseletében Izsó Gábor polgármester vett részt. 

5. 2015.06.29-én a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tantermében került sor 

a közbiztonsági referensek, illetve helyetteseik részére, a jogszabályban meghatározott 

feladatok eredményes végrehajtása érdekében tartott koordinációs értekezletre. Békés 

Város Önkormányzatát Nánási Zsolt a Polgármesteri Hivatal dolgozója, 

környezetvédelmi és településfejlesztési ügyintéző képviselte.  

6. „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program 

megvalósítása a belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” DAOP-

5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt ünnepélyes sajtónyilvános záró 

konzorciumi ülését tartották 2015.06.30-án Békésen, a Városháza nagytermében. A 

záróeseményen köszöntőt mondott Izsó Gábor Békés város polgármestere. 

7. 2015.07.02-án hivatalos delegáció utazott Myszkow-ba, Békés testvérvárosába, ahol 

egyeztetéseket folytattak az iskolák és azok néptáncegyütteseinek 

testvérkapcsolatának kialakításáról. A hivatalos delegációt Deákné Domonkos 

Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, Dr. Hepp Ferenc Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója vezette. A néptáncosok közül 10 pár 

vett részt az utazáson, művészeti vezetőikkel Csipei Judittal és Mahovics Tamással. 
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8. 2015.07.04-én Köves Mihály dobozi polgármester meghívására Izsó Gábor 

polgármester részt vett a XVIII. Dobozi Kulturális és Sport Napok rendezvényen. 

9. 2015.07.03. és 05. között a BÉTAZEN rendezvénysorozathoz kapcsolódóan az 

egykori tarhosi gyermekotthon és tarhosi zenei pavilon új tulajdonosa 

idegenvezetéssel összekötött bejárást szervezett. Az idegenvezetés keretében 

bemutatásra kerültek a kastélypark jövőbeni fejlesztési elképzelései is. A bejáráson 

részt vett Izsó Gábor Békés Város polgármestere, Dankó Béla országgyűlési képviselő 

és Vantara Gyula a megyei fejlesztések miniszteri biztosa. 

10. 2015.07.05-én tartották a Békés-tarhosi Zenebarátok Köre közgyűlését, a volt tarhosi 

énekiskolai diákok találkozóját. Az eseményen részt vettek Izsó Gábor polgármester 

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

A közgyűlésen megjelenteket Izsó Gábor polgármester köszöntötte. 

11. A XII. Békés-tarhosi Kórustalálkozó 2015.07.05-én került megrendezésre a békési 

református templomban, melynek művészeti vezetője Sebestyénné Farkas Ilona 

karnagy volt. A megjelent vendégeket köszöntötte, és beszédet mondott a 

kórustalálkozó díszvendége, a fesztivál fővédnöke Dr. Hoppál Péter az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkára. A kórustalálkozón 

Békés Város Önkormányzatának képviseletében Izsó Gábor polgármester vett részt az 

eseményen. 

12. Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás szervezésében került 

megrendezésre 2015. 07.07-én az a konferencia, melynek témája a Körösök völgye 

egybefüggő turisztikai desztináció természeti, épített értékeinek és turisztikai 

vonzerejének hangsúlyozása volt. A rendezvényen résztvevőket Izsó Gábor, a Közép-

Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás elnöke köszöntötte. 

13. 2015. 07.14-én tartotta ülését Békés Város Képviselő-testülete Közbeszerzési 

Bizottsága a városháza kistermében. Napirenden a „Békés-Tarhos” kerékpárút 

nyomvonal kijelölése volt. 

14. 2015.07.14-én Mucsi András az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális 

Bizottság elnöke nyitotta meg Bíró András amatőr festő emlékkiállítását a Kecskeméti 

Gábor Kulturális Központban. 

15. 2015.07.18-án a Lőkösházán megrendezett XV. Békés Megyei Polgárőr Napon Mucsi 

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

oklevelet és ajándékcsomagot adott át Gál Sándor polgárőrnek, kiváló munkájának 

elismeréséül. 

16. 2015.07.24-én a Békés-Dánfoki Üdülőközpont volt a helyszíne a Kecskeméti Gábor 

Kulturális Központ által szervezett Kőleves Party című programnak, melynek 

házigazdái a helyi média képviselői voltak. A Kőleves Party-n részt vett Deákné 

Domonkos Julianna, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke és Mucsi 

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

17. 2015.07.26-án ötödik alkalommal került megrendezésre a békési Piac téren a Jakab-

napi vásár. A Békés Város Önkormányzatának Piacfelügyelete által szervezett, a zab 

aratásának utolsó és a búza cséplésének első napját a hagyományok szerint felidézni 

kívánó rendezvényt Deákné Domonkos Julianna az Oktatási, Kulturális és Sport 

Bizottság elnöke nyitotta meg.  

18. 2015.07.28-án a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Békés Megyei Igazgatósága és a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Irodája 

támogatásával került megrendezésre a Szocszöv Mustra, a szociális szövetkezetek 

bemutatkozó kiállítása és vására a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális 

Központban. A rendezvény megnyitóján részt vett, majd a rendezvény keretein belül 

megrendezésre került „ A szociális szövetkezetek és az innovatív értékteremtés”című 
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szakmai konferencián előadást tartott Izsó Gábor polgármester. A Békési Gazdasági 

Szolgáltató Szociális Szövetkezet kiállítóként vett részt a rendezvényen. 

19. 2015.07.28-án Izsó Gábor békési és Kürti Sándor tarhosi polgármesterek csendes 

megemlékezésen vettek részt a hosszúfoki gátszakadás 35. évfordulója alkalmából a 

gátszakadás helyszínén. 

20. 2015.07.29-én a Hotel Fiume adott helyet a Békés Megyei Önkormányzatok 

Ivóvízminőség-javító Konzorciuma rendezésében a „Békés Megyei Ivóvízminőség-

javító Program” című projekt sajtónyilvános mérföldkőrendezvényének és az azt 

követő sajtótájékoztatónak. A rendezvényen részt vett Izsó Gábor polgármester. 

21. A Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület munkaszervezete 2015. 

07.29-én tájékoztató fórumot tartott békéscsabai irodájában. A fórum témái a 2012- 

2013-ban benyújtott támogatási kérelmek és pályázatok megvalósítása és elszámolása; 

az aktuálisan elérhető pályázatok általános szintű áttekintése; és konzultációs 

lehetőség volt. A konzultációs fórumon részt vett Izsó Gábor Békés Város 

polgármestere. 

22. 2015.07.30-án Békés Város Képviselő-Testületének Ügyrendi, Lakásügyi, 

Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke, Mucsi András, valamint Kádasné 

Öreg Julianna intézményvezető meghívására Izsó Gábor polgármester tanulmányi 

délelőttön vett részt a Békés Város Szociális Szolgáltató Központban. A meghívottak 

megismerkedhettek az intézmény munkájával, valamint terepbejáráson tekinthették 

meg a felújított hajléktalanszállókat is. 

23. Békés, Bólyai u. 17. szám alatti Alkotóházban 2015. 08.01-én nyitották meg a 25. 

alkalommal megrendezett Csuta Nemzetközi Művésztelepet. A tábort Dr. Tuza Béla, a 

művésztelep fővédnöke nyitotta meg, valamint köszöntőt mondott Izsó Gábor, Békés 

Város polgármestere. 

24. 2015.08.04-én kopjafát állítottak a békési Rózsa temetőben Mester Péter, a Békési 

Városvédő és Szépítő Egyesület elnökének emlékére. A kopjafa avatás alkalmából 

Izsó Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a város koszorúját 

helyezte el a kopjafánál. Varga Sándor nyugalmazott középiskolai tanár, városvédő 

ünnepi beszédében emlékezett meg az egykori tanár-népművelőről. A 

megemlékezésen jelen volt több önkormányzati képviselő is. 

25. 2015.08.08-án került sor a békési Roma telepen a Békési Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat szervezésében „A cigányság felemelkedéséért” emlékmű avatására és 

az azt követő Roma napra. Az emlékműavatáson Békés Város Önkormányzatának 

képviseletében köszöntőt mondott, valamint koszorút helyezett el Mucsi András az 

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke. 

26. 2015.08.08-án Kürti Sándor tarhosi polgármester meghívására Békés Város 

Önkormányzatának képviseletében Deákné Domonkos Julianna, az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság elnöke vett részt a Tarhos Község Önkormányzata és 

„Tarhos Mindenkiért” Civil Egyesület szervezésében megrendezett Tarhosi 

Falunapon. 

27. Petes Béla, Magyarittabé polgármestere meghívására háromtagú küldöttség utazott a 

2015.08.7-9.között megrendezésre került X. Magyarittabéi Falunap ünnepségére. A 

meghívásnak Békés Város Önkormányzatának képviseletében Pocsaji Ildikó, az 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja, Zámbó András önkormányzati tanácsadó, 

és Jeneiné Lagzi Mária piacfelügyelő tettek eleget. 
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A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. beszámolója a 

Közmunkaprogram keretében elvégzett munkákról 

 
Szelektív, illetve zöld hulladékok szedése, válogatása a Szarvasi úti telephelyen, 

melyet a helyi sajátosságokra épülő startmunkaprogram keretében végeztek a 

dolgozók. A program feladata a zsákok legyártása is. Ebben a programban napi 

rendszerességgel gyártanak betonelemeket, járdalapokat, betonoszlopokat. A Szarvasi 

úti, illetve a Csabai úti telephelyen végzi el a Kft. a TMK feladatokat, gépeik, 

szerszámaik karbantartását, javítását. 

A városközpontban kiemelt figyelemmel végzett a Kft. parkgondozást: a virágágyások 

ápolását, öntözést, fűnyírást, a főtér tisztántartását. A kerékpárutak mentén gyomirtást 

végeztek el. 

Az illegális startmunkaprogramban vállalta a Kft, hogy 15 fő a városban, illetve a 

peremkerületekben szedi az illegális hulladékokat. Kerékpárral, műanyag zsákokba 

gyűjtenek mintegy 15-20 zsák szemetet naponta.  

A Bélmegyeri úton folyamatosan dolgoztak a munkások, ahol az úttestre belógó 

faágakat távolították el. Az útpadkáról lehordták a földet, megtisztították az út mindkét 

oldalát.  

A gépi fűkaszálást a Kft.10 fűkaszása végzi minden nap. Folyamatos a kaszálás a 

főtéren, az Ady utcán, az Ady tömbbelsőket is levágva, a Karacs Teréz utcában, a Fáy 

utcában, az Erzsébet ligetben, a Kossuth és Petőfi utcákban, a Veres Péter téren, a 

városi záportározók körül, a szivattyúházak körül, a Táncsics utcában, a piac körül, az 

Élővíz csatorna mindkét partján. Lenyírják a füvet a városi intézmények körül és a 

játszótereken is. A város nagyobb, egybefüggő területein a kaszálást pronarral végzik. 

Korona utcai óvodánál fakivágást végeztek. A közútra belógó gallyak levágásra és 

elszállításra kerültek a Fábián, a Fáy, a Szarvasi, a Verseny utcákban. A Fekete körös-

sor átemelőnél kosaras autóval végezték a gallyazást. 

A közútprogramban a Kft. fő tevékenysége a város útjainak padkázása, kátyúzása 

kohósalakkal, hidegaszfalttal. 

A város útjelző táblái meg lettek tisztítva és helyre lettek igazítva. 

Padkázást végeztek a főtéren, a Csabai, Cseresznye utcákon, Petőfi u., Honfoglalás 

téren, Ady u. és parkolói, Baky, Fáy, Szarvasi út utcákon, Fábián, Szántó A., Csíkos 

u., városi kerékpárutakon, Rákóczi, Kossuth utcán, Táncsics utcán. A tisztítás során a 

padkaföld minden esetben elszállításra került. 

A városban aszfaltozott utakon hidegaszfalttal javításokat végeztek a munkások: 

Hunyadi utca, Hársfa utca, Zöldfa utca, Bethlen u, Irányi utca, Durkó u., Fábián u., 

Szendrei utca. Karacs Teréz u., Szőlő u., Farkas Gy. u., Akácfa u., Váradi u., Zsinór, 

Hunyadi u., Kossuth utca. 

Kohósalakkal a következő utcákon került sor javításra: Lánc u., Dózsa u., Nyíl u., 

Asztalos u., Szilva u., Pusztaszeri u., Károlyi u., Tavasz u., Mátyás király, Rózsa u., 

Gréder utáni javítás végzése a Fehérkörös soron, Tavasz utcán, Asztalos utcán, 

Kökény utcán, Pusztaszeri, Pipacs, Károlyi utcákban, Tóth u., Mátyás király u., 

Tavasz utcákban. 

A város járdáit folyamatosan javítja, cseréli, szélesíti a Kft.: járda egysorosról 

kétsorosra rakása a Hajó utcában, járda javítása a Táncsics utcában, Fáy utcán. A 

monolit járda feltörése és javítása a Kecskeméti utcán és a Szarvasi utcán, piac téri 

háromsoros járda cseréje a gyógyszertárnál, az élővíz csatornánál a díszburkolat 

cseréje. Háromsoros járda cseréjére került sor Párizsban, Babilon soron, Sebő kertben. 

Zárt csatornák készítése, árok fenekelése, bejáró bontása a Borosgyán utcán, 
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Mederburkolt árok takarítása a Gagarin, a Lengyel Lajos utcában, a Rákóczi u., Fülöp 

u., Tél, Fáy utcában, Bartók Béla utcában. Akna készíttetése a Kecskeméti utcában. 

Malomasszony kertben a kiburkolt árkok gaztalanítása. Jámbor u. hídnál vízelvezető 

ásása. A városban a szennyvíz aknák mosatása. A városi szökőkút kitakarítása. 

Előkészítés szintezésre a Kölcsey, a Bánát, a Borosgyáni, utcákban, illetve a Nyereg-

Nyár utcákban, a Tóth, Posta, Mezei, Ág, Szigetvári, Bartók, Summás, Bocskai 

utcákban, Bérenc, Kopasz, Szikszai, Jégverem, utcákban, Galamb, Sodrony utcákban, 

Lórántffy, Ótemető, Kikötő utcákban. A Nyár-Nyereg utcákban, a Szőlő utcában 

zártcsatorna készítése, a Báthori utcában zártcsatornához előkészítés. A Lengyel Lajos 

utcában mederlap takarítása és a hordalék elszállítása. A Széchenyi téri ártézi kútnál a 

térburkolat megbontása, árok ásása, az aknafal kivésése, a terület csövezéshez való 

előkészítése. Hőségriadó alkalmával párakapuk állítása, illetve az ezzel kapcsolatos 

feladatok elvégzése. 

A református templom kopjafatartójának kibetonozása. A katolikus plébánia 

udvarában a zöld növényzet rendbetétele, a zöldhulladékok elszállítása. 

A nyári időszakban különböző rendezvényeken sátorállítás végzése, dobogóállítás: 

Gemma Kft. Tarhos, BÉTAZEN Tarhos, Libás tanya, Dánfoki rendezvények, Jakab 

napi vásár. 
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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 pályázat 2015. július 28-án lezárásra került. 

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. augusztus 28. 

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. 

október végéig várható. 

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 felújítására 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. Magyarország és Izland, a Liechtensteini Hercegség, 

illetve a Norvég Királyság közötti tárgyalások kedvező fejleményeként az EGT és Norvég 

Finanszírozási Mechanizmusok folytatása mellett döntöttek a tárgyaló felek. A folytatás minél 

gördülékenyebb előkészítése érdekében a Végrehajtó Ügynökség bevonásával egy felmérés 

készült, amely eredményeként a felek döntést hoznak a Finanszírozási Mechanizmusok egyes 

fejlesztési programjainak folytatásáról, esetleges módosításáról, adott esetben végleges 

megszüntetéséről. A felmérés a Finanszírozási Mechanizmusok pályázati kiírásain részt vevő 

pályázók bevonásával történt meg és célja annak meghatározása, hogy a benyújtott, de el nem 

bírált pályázatok közül melyek azok, amelyek változatlanul megvalósíthatóak az eredeti 

pályázati anyagban foglaltak szerint. A Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs 

Ügynökség Zrt. felé nyilatkoztunk a pályázat fenntartásáról. 

7. 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, 

a projekt befejezése 2015. augusztusában várható. 
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8. 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 felhívás II.számú célterületre 

2638-as azonosítószámmal. 

Támogatás mértéke: 100%-os 

Igényelt támogatás: 1.999.600.- 

Finanszírozás módja: Egyösszegű előleg-finanszírozás 

Megvalósítás tervezett időszaka: 2015.01.06-2015.07.31. 

A II. számú támogatási cél: A meglévő helyi (települési, fővárosi kerületi, tájegységi) 

értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével és/vagy 

az említett értékek megismerését célzó bemutatóterek kialakításával. 

A pályázat célja: A Békés-tarhosi Zenei Napok népszerűsítése. Ennek érdekében a pályázat 

keretein belül készülnek kiadványok, plakátok, cikkek. Gyermekek és diákok részére táborok, 

kurzusok és egyéb interaktív foglalkozások.  A fesztivál ideje alatt megrendezésre kerül az 

értéktárban lévő nemzeti értékekre épülő kiállítás, melynek fő célja a helyi hagyományok 

ápolása, bemutatása. 

2015. április 30-i keltezéssel kaptuk meg a támogatási döntésről szóló értesítést. A pályázott 

teljes összeget jóváhagyták, azaz 1.999.600 Ft-ot. 

Jelenleg a beszámoló beküldése van folyamatban. 

 9. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 9. pont szerint a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

pályázatot nyújtottunk be a Jantyik u. 21-25. alatti önkormányzati tulajdonú és üzemeltetésű 

konyhaépület külső nyílászáró cseréjére, napkollektoros HMV rendszer kiépítésére, eszközök 

beszerzésére. A beruházás bekerülési költsége bruttó 24.226.776,-Ft, a megpályázott 

támogatás bruttó 23.015.437,-Ft, mely az összes költség 95 %-a. Békés Város Önkormányzata 

a pályázathoz szükséges bruttó 1.211.339,-Ft önerőt (5 %) a fejlesztési céltartalékok keretéből 

biztosítja. A pályázatot elbírálták, tartaléklistára került. 

10. Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatásra pályázatot nyújtottunk be és a Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása pályázati céljaként a Békés Tárház utca aszfaltozását jelöli meg. A beruházás 

bekerülési költsége bruttó 20.425.355,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 15.000.000,-Ft, 

mely az összes költség 73,44%-a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges 

bruttó 5.425.355,-Ft önerőt (26,56 %) a saját forrásból megvalósuló beruházások, felújítások 

keretéből biztosítja. A pályázat elbírálás alatt van. 

11. Város Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerint Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújtottunk be Óvodai, iskolai és 

utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása 

(továbbiakban: sportfejlesztés) pályázati céljaként Jantyik u. 21-25. szám alatti sportcsarnok 

tetőszerkezet héjalásának felújítását jelöli meg. A beruházás bekerülési költsége bruttó 

17.441.052,-Ft, a megpályázott támogatás bruttó 14.824.894,-Ft, mely az összes költség 85%-

a. Békés Város Önkormányzata a pályázathoz szükséges bruttó 2.616.158,-Ft önerőt (15%) a 

fejlesztési céltartalékok keretéből biztosítja. A pályázat elbírálás alatt van. 

 

Békés, 2015.ugusztus 18.        Izsó Gábor  

   polgármester 


