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Sorszám: I.  

Tájékoztató 
 

a Képviselő-testület két ülése között történt  

eseményekről, értekezletekről 

Békés Város Képviselő-testületének 

2014. január 30-i ülésére 

 
1. 2013. december 17-én köszöntötte Baji Lászlóné 100 éves és Balog Lászlóné 90 éves 

szépkorút Izsó Gábor polgármester. 

2. 2013. december 17-én tartotta az év utolsó soros ülését a Békési Kistérségi Társulás. 

Napirendi pontok között a kistérségi informatikai hálózatra épülő térfigyelő kamera 

rendszer kiépítésének előkészítéséről döntött a Társulás.  

3. 2013. december 18-án karácsonyi ünnepséget tartottak a Hajléktalanok Átmeneti 

Szállóján, melyen városunkat Izsó Gábor polgármester és Tárnok Lászlóné jegyző 

képviselte. 

4. 2013. december 18-án került sor a szokásos karácsonyi hangverseny megtartására, 

melynek színhelye ezúttal is a református templom volt. Önkormányzatunkat Tárnok 

Lászlóné jegyző, dr. Uhrin Anna aljegyző és több önkormányzati képviselő 

képviselték.  

5. 2013. december 19-én 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. 

6. 2013. december 20-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 2013. évi hivatali 

tevékenységet, majd mindketten megköszönték a dolgozók éves munkáját. 

7. 2013. december 20-án ünnepi műsor keretében mondott köszönetet a Városháza 

Dísztermében Izsó Gábor polgármester mindazoknak az érintetteknek, akik 

hozzájárultak a „Hét Krajcár” elnevezésű hétvégi, gyermekétkeztetési program 2013. 

évi megvalósulásához. Az eseményen részt vett többek között Dankó Béla 

országgyűlési képviselő, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester, Tárnok Lászlóné jegyző és 

több önkormányzati képviselő. Másnap nagyszabású mintegy 500 adagos ételosztással 

zárult a program a Rendezvénytéren felállított sátornál. A polgármesteri hivatal 

konyháján megfőzött babgulyást és lekváros buktát örömmel fogadták a rászoruló 

gyerek. Az eseményen jelen voltak és áldást mondtak a városban tevékenykedő 

egyházi szervezetek vezetői. 

8. 2014. január 4-én a hagyományokhoz híven megrendezésre került az újévi 

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

Központ teltházas koncertjén Deákné Domonkos Julianna bizottsági tag ünnepi 

köszöntőt, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester pedig pohárköszöntőt mondott. 

9. 2014. január 6-án rendezte meg Vízkereszti Koncertjét Szeged-Csanád Egyházmegye 

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

önkormányzati képviselő. 

 

 

 

 

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
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10. 2014. január 11-én az 1943-as Don-kanyari áttörés 71. évfordulója alkalmából tartott 

megemlékezést szombaton Békésen, a Rózsa temetőben a Történelmi Vitézi Rend 

Békés Megyei Székkapitánysága és a Visegrádi Szent Györgyi Lovagrend. Az 

eseményen Vitéz lovag Füredi Gábor, a Történelmi Vitézi Rend megyei 

székkapitánya, a Visegrádi Szent György Lovagrend megyei priorja mondott 

gyászbeszédet. Békés Város Önkormányzatának képviseletében koszorút helyezett el 

Izsó Gábor polgármester. 

11. 2014. január 17-én idén is Újévi Fogadáson köszöntötte városunk Békés 

legjelentősebb vállalkozásait. Az állófogadással egybekötött eseményen Izsó Gábor 

polgármester majd Dankó Béla országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. 

Idén több mint százan fogadták el a meghívást.   

12. 2014. január 20-án tartotta soron következő taggyűlését a Békés Airport Kft. 

Békéscsabán. Az ülésén Békés Város Önkormányzatát Hidi József önkormányzati 

tanácsadó képviselte. 

13. 2014. január 20-án került sor a Hétkrajcár Egyesület alakuló ülésére. A szervezet 

megalakulásában az önkormányzat mellett részt vesznek magánszemélyek, egyházak, 

civil szervezetek. Az alapítók között szerepel Békés Város Önkormányzata, 

Kecskeméti Gábor Kulturális Központ, Békés Drén Kft., Békés Városvédő és Szépítő 

Egyesület, Békés - Vill Kft., MPE Országos Cigánymisszió, Csészi D.C. Kft, Békés -

TEM Kft., Tágas Tér Egyesület, Pince - Borozó Plusz Vendéglátó és Kereskedelmi 

Kft. 

14. 2014. január 22-én hetedik alkalommal vehette át Békés a Kerékpárosbarát Település 

címet. Az önkormányzatunkat az ünnepélyes átadáson Izsó Gábor polgármester 

képviselte Szendendrén. A díjátadás során aláírásra kerül a Magyar Autóklub és a 

Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége közti Együttműködési 

Megállapodás. Az aláíró felek elkötelezettek arra, hogy hangsúlyozottan a napi, 

közlekedési célú kerékpáros közlekedés érdekében saját lehetőségeiket felhasználva 

támogassák a környezettudatos közlekedés egyik dinamikusan fejlődő ágát, a 

kerékpáros közlekedést. Ennek érdekében szakmai anyagaikról, programjaikról 

tájékoztatják egymást, szakmai rendezvényeiken megjelenítik a másik partner ez 

irányú munkásságát és összefogva tájékoztatják, oktatják a gépjárművezetőket, a 

kerékpárosokat, külön kiemelve a fiatalokat. A megállapodást az Autóklub részéről 

Hegedűs Oszkár, a KETOSZ részéről Izsó Gábor Elnök urak írták alá. 

15. Békés Város Képviselő-testületének  2014. januári ülésén szerepelt munkatervben 

napirendként a Képviselői javaslatok megfogalmazása a közmunkaprogramban. 

Tekintettel arra, hogy érdemi javaslat nem érkezett az előterjesztéssel kapcsolatosan 

ezért a napirendi pont nem kerül felterjesztésre.  
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Tájékoztató beadott pályázatok alakulásáról 
 

1. „Békés - Dánfok Öko - és Aktívturisztikai Központ” fejlesztési pályázat benyújtása 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/1101. 

A pályázat elbírálásra került, forráshiány miatt tartaléklistás lett, nem bízunk abban, hogy a 

közeljövőben támogatást kap. 

2. A DAOP-3.1.1/B-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” 

című pályázatán a Hőzső utcai belterületi út pályázatunk szintén tartaléklistás. Ennél a 

pályázatnál is kevés az esély a támogatásra. 

3. „Nevelési intézmények fejlesztése” DAOP-4.2.1-11 kódszámú „Békés, Bóbita óvoda 

fejlesztése” című pályázatunk nyert, 210.039.650,-Ft összköltség mellett 199.537.668,-Ft 

támogatást kapunk (95%). A támogatási szerződés 2012. november 21-én aláírásra került. A 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési kivitelezési eljárást a BKSZ Kft. (5630 Békés, 

Szarvasi u. 64/1) nyerte meg bruttó 181.978.000,-Ft vállalkozói díjon. Az építkezés 

készültségi foka meghaladja a 70%-ot. 

4. 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 intézmény közösen bonyolítja, 

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. Jelenleg folynak a képzések és az eszközök szállításai. 

5. A „Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program 

megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” pályázat kivitelezési 

közbeszerzési eljárásának munkaterület átadása 2012. november 26-án megtörtént. A nyertes 

vállalkozás a Wiener Center Kft (5630 Békés, Csabai út 81. sz.), a vállalkozói díj bruttó 

160.375.600,-Ft. A kivitelező, a Wiener Center Kft 2013.- július 24-én a szerződéstől való 

részleges elállási jogát jelentette be. Az új kivitelező a Laurus-Duó Kft, mely a munkálatokat 

2014. március 15-ig fejezi be. 

6. 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 április 2-án alá lett írva, a munkaterület átadása 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 

címe: 5000 Szolnok, József A. u. 82. alkotja. A kivitelezési költség nettó 411.920.620,-Ft. A 

vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk, augusztus 28-ával be lett jelentve a tényleges 

munkakezdés.  A szennyvíztisztító telepen az egyesített műtárgy, az iszapsűrítő és az 

utóülepítő gépészeti munkáit végzik, készültségi fok 70%. 

7. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségekben című a TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B kódszámú pályázatunk a Békési Kistérségre 

vonatkozóan elutasításra került. 

       8.  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 

projektnyitó rendezvényt követően a pályázat megvalósítása is megkezdődött.  
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9. A KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú kiírásra benyújtott „Energiatakarékos átalakítás Békés 

város intézményeiben” című pályázatunk az EMIR-es értesítés alapján támogatást kapott, a 

támogatási szerződés megkötésre került. 

10. A KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú pályázatra benyújtott „a békési Sportcsarnok komplex 

energetikai fejlesztése” című pályázatunk értékelése megtörtént, döntésre felterjesztésre 

került. 

11. 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 támogatási szerződés megkötésre 

került. 

12. KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú pályázatra benyújtott „Napelemes beruházás Békésen” 

című pályázatunk befogadói kritériumok nem teljesülése miatt elutasításra került, ez elleni 

kifogást benyújtottuk, választ még nem kaptunk. 

13. “BékésBringa – Békés Város kerékpáros turisztikai fejlesztése” című, DAOP-2.1.1/J-12-

2012-0117 jelű projekt támogatási szerződése aláírásra került, a mélyépítési kivitelezési 

közbeszerzést az Épcenter-Laurus Duó konzorcium nettó 142.564.814,-Ft összeggel, a 

magasépítést pedig a Vektor Kft nyerte el nettó 43.400.000,-Ft összeggel. Június 14-én a 

munkaterület átadása megtörtént. A KRESZ park elkészült, a kerékpáros nyom és a nyitott 

kerékpáros sáv felfestésre került. A Cseresznye-Csabai úti kerékpárút elkészült, a Táncsics 

utcai új kerékpárút építések befejeződtek, szintén a Petőfi, Rákóczi, Kossuth, Táncsics utcai 

felújítások is. Dánfokon befejeződött a fedett csónaktároló építése és a gasztrokomplexum 

kialakítása szintén zajlik. Hátralévő munka a Cseresznye utcai híd és a Rákóczi utcai 

hídkorlát. 

14.  A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által benyújtott TIOP 3.4.2-11/1 

kódszámú, „Hajlék a Házban” című bentlakásos intézmények korszerűsítését megcélzó 

pályázata nyert és az intézmény 151.543.520 Ft. támogatásban részesült. A támogatási 

szerződés megkötése megtörtént, 2 épület kivitelezése folyik. 

15. A Városháza homlokzat-felújítására a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és 

Örökségvédelem Kollégiuma 3 millió forint támogatást ítélt meg. A kiviteli munkák 

elkészültek. 

 

 

 
Békés, 2014. január 22. 

 

 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 



Mátra u.

Gőzmalom sor

Szamos u.
Megsüllyedtkétsoros járda átrakása,új tükör ásása, törött lapok 
cseréje 

Szarvasi u
Parkológyeprács felszedése,szintre 
homokolása,lapvibrátorozása,vízelvezető folyóka kialakítása, 
gyeprács visszarakása szegély,390 db gyephézagos 
felhasználásával.

Iglói u.
Járda átrakása 15 fm-en 

Lenkei u.
Járdaátrakás 80 fm-en

fedettcsatorna készítése, 12 db 
Lórántfy 

Szarvasi u.

Járdarakás, tükörkészítés 16 fm-en 

2013 December havi teljeljesítmény elszámolása.

Közút program:
József Attila u.

Járdarakás 331 fm-en, betonjárda feltörése,új tükör 
készítése,járdarakása

Petőfi u.
Monoltitjárda felverése kézi és gépi erővel 13 fm hosszan.Utána 
járda készítése 

6 m2 járdasor lerakása

kátyúzásbetonnal:aszfalt vágása,felverése, majd betonozása 

Belvíz program:
Fáy u.

fedettcsatorna készítése, tükör készítése,szintezés, homokolás, 
csőlerakás, betakarás és aknák betonozása.  

Lenkey u.

bejáró bontása,támfalrakása 
Dánfok

szennyvízelvezető készítése 



520 üó
59üó

2014.01.08

Illegális program.

32500 m2 zöldfelület,záportározók,vízládák és a hozzávezető 
csatornák susnyózása,vágása kézi és gépi kaszával.

8db fűkasza

Téli és egyéb értékteremt ő pr.

TZK traktor
Város takarítása,falevelek gereblyézése,zsákba szedése, 
komposztálásra előkészítése, szállítása,sövények bokrok 
karbantartása,szegélyek padkázása, virágágyások karbantartása, 
facsemeték gondozása.

mezőgazdasági program
Talajelőkészítési mukálatok végzése, csemetekert 
gondozása,Tarhoson 100 birka ellátása.

egyéb tevékenység

Saját TMK-ban szerszámok készítése,élezése, javítása,40x40-es 
csapadékrácsok készítése,lefúrása,Traktorok, kisgépek 
javítása,elkorlátozók készítése, kihelyezése,belvízszivattyúk 
karbantartása. Kresz táblák kihelyezése kiírás szerint.Városi 
karácsonyfa kivágása, állítása,Lucanapra,ételosztásrs 
sátorállítás,berendezés, bontás.


